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UCHWAŁA NR           /    

RADY   MIASTA   TORUNIA 

z dnia                  201   r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta  

wraz z otoczeniem w Toruniu.  
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.1), w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu (Dz. U. z 2015r. poz. 774) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506 ze zm.2), po stwierdzeniu, że nie zostały 

naruszone ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Torunia” (Uchwała Nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018r.) - uchwala się, co 

następuje: 
 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 

Rozdział 1  

Zakres obowiązywania planu  
 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego 

Miasta wraz z otoczeniem w Toruniu - zwany dalej planem. 
 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest w części zmianą: 
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącego części 

obszaru oznaczonego symbolem S 01 ZP, położonego pomiędzy ulicami: Pod Krzywą Wieżą, 
Flisaczą i Bulwarem Filadelfijskim oraz zjazdem z mostu drogowego w kierunku Bulwaru 

Filadelfijskiego (Uchwała Nr 1177/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r., 

 Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 117, poz. 2403); 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącego obszaru 

oznaczonego symbolami S 21ON (część), S19 ZD (część), położonego pomiędzy ulicami: 

Wały gen. Sikorskiego, Dąbrowskiego i Gregorkiewicza (Uchwała Nr 214/03 Rady Miasta 

Torunia z dnia 25 września 2003r., Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 13, poz. 141). 
 

3. Granica obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1: 

1) nie obejmuje terenów zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej, 

oznaczonych graficznie na rysunkach planu, 

2) granice terenów zamkniętych są tożsame z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 
 

§2. Integralnymi częściami planu, o którym mowa w § 1 ust. 1, są: 
1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu nr 1, stanowiący 

załącznik nr 1, przedstawiający graficznie ustalenia planu, w tym granicę obszaru objętego 

planem; 

2) rysunek planu miejscowego zatytułowany „Zakres ochrony konserwatorskiej  

i uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych”, w skali 1:1000, zwany dalej 

rysunkiem planu nr 2, stanowiący załącznik nr 2, przedstawiający graficznie obszary  

i elementy objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych oraz obszary i elementy objęte 

ochroną konserwatorską, na podstawie niniejszej uchwały. 
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§3. Rozstrzygnięcia:  

1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  

– stanowią odpowiednio załączniki: nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały 
 

Rozdział 2 

Definicje i ustalenia porządkowe 
 

§4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w realizacji 

planu powinno stać się dominującą formą wykorzystywania terenu. W ramach przeznaczenia 

podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, 

warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, np. urządzenia techniczne takie jak przyłącza, 

a także ogrodzenia, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, dojścia/dojazdy, miejsca 

do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zieleń urządzona/przydrożna, itp. - o ile 

ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie dopuszczone 

ustaleniami niniejszej uchwały; 

3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
4) kwartale urbanistycznym - należy przez to rozumieć jednostkę podziału obszaru objętego 

planem, wyznaczoną na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem 

literowym („Z” i „O”) oraz numerem porządkowym, ograniczoną: 
a) terenami komunikacji (drogami - ulicami i placami), 
b) terenami komunikacji (drogami - ulicami i placami) i granicą obszaru objętego planem; 

5) wnętrzu kwartału urbanistycznego – należy przez to rozumieć część kwartału 

urbanistycznego oddzieloną zabudową, od otaczających go terenów komunikacji (dróg - ulic  

i placów); 

6) zabudowie pierzejowej (pierzei)- należy przez to rozumieć zabudowę ciągłą wzdłuż terenów 

komunikacji (dróg - ulic i placów), zajmującą min. 75% szerokości frontu działki. Przejścia  

i przejazdy bramowe na zaplecza nieruchomości traktuje się jako zabudowę ciągłą tylko w 

przypadku gdy nad przejściem i przejazdem realizowane są wyższa/wyższe kondygnacje 

budynku a także w przypadku gdy wjazdy i bramy na zaplecza nieruchomości stanowią 
historyczne ogrodzenia, w tym mury; 

7) terenie – należy przez to rozumieć całość lub część kwartału urbanistycznego oraz tereny 

położone poaz wydzielonymi kwartałami urbanistycznymi - wyznaczone na rysunkach planu 

liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi; 

8) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczającymi, składające się z: 

a) dla kwartałów urbanistycznych oznaczonych literami „Z” i „O”: 

- poz. 1 – liczba – oznacza numer planu miejscowego, 

- poz. 2 – liczba – oznacza numer jednostki ustaleń studium, 

- poz. 3 w nawiasie - litera i liczba – oznacza kwartał urbanistyczny i jego numer 

porządkowy, 

- poz. 4 – symbol literowy – oznacza symbol przeznaczenia podstawowego terenu, 

- poz. 5 – liczba – oznacza kolejny numer terenu o tym samym przeznaczeniu 

podstawowym, 

b) dla terenów położonych poza kwartałami urbanistycznymi oznaczonymi literami „Z”  

i „O”: 

- poz. 1 – liczba – oznacza numer planu miejscowego, 

- poz. 2 – liczba – oznacza numer jednostki ustaleń studium, 

- poz. 3 – symbol literowy – oznacza symbol przeznaczenia podstawowego terenu, 
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- poz. 4 – liczba – oznacza kolejny numer terenu o tym samym przeznaczeniu 

podstawowym; 

9) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 

planu nr 1 lub w ustaleniach planu, na której należy lokalizować ściany części naziemnych 

budynków i budowli z zakazem jej przekraczania w kierunku terenów sąsiednich 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi. Zakaz nie dotyczy:  

a) wykuszy, balkonów, elementów architektonicznych budynku takich jak: gzyms, pilaster, 

okap dachu, zadaszenie nad wejściem, schody zewnętrzne, rampy/pochylnie dla 

niepełnosprawnych, zjazdy do garaży podziemnych oraz budowli naziemnych będących 

elementami sieci infrastruktury technicznej, itp., 

b) obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów o wartości historyczno-

kulturowej, wymienionych w ustaleniach szczegółowych, o ile odstępstwo od 

obowiązującej linii zabudowy wynika z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub 

badań architektonicznych;  

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 

planu nr 1 lub w ustaleniach planu, na której mogą być realizowane ściany części naziemnych 

budynku z zakazem jej przekraczania w kierunku terenów sąsiednich wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej. Zakaz nie 

dotyczy: 

a) wykuszy, balkonów, elementów architektonicznych budynku takich jak: gzyms, pilaster 

okap dachu, zadaszenie nad wejściem, schody zewnętrzne, rampy/pochylnie dla 

niepełnosprawnych, zjazdy do garaży podziemnych oraz budowli naziemnych będących 

elementami sieci infrastruktury technicznej, itp., 

b) obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów o wartości historyczno-

kulturowej, wymienionych w ustaleniach szczegółowych, o ile odstępstwo od 

obowiązującej linii zabudowy wynika z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub 

badań architektonicznych; 

11) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką 
(drzewa, krzewy) i niską (trawniki i kwietniki), ukształtowaną funkcjonalnie i plastycznie; 

12) ochronie istniejącej zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć obowiązek zachowania 

i wkomponowania, istniejącej wartościowej zieleni wysokiej, w zagospodarowanie terenu z 

dopuszczeniem wycinki drzew/krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

13) kompozycji zespołu zieleni – należy przez to rozumieć - charakteryzujący się wzajemnym 

dostosowaniem funkcjonalnym i plastycznym - układ przestrzenny drzew, krzewów  

roślin ozdobnych (jedno i wieloletnich) i powierzchni trawiastych oraz elementów 

wyposażenia terenu (np. ścieżki, aleje, place, oświetlenie, założenia wodne, mała architektura, 

w tym elementy szczególne, itp.); 

14) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny 

zdefiniowany w przepisach odrębnych; 

15) zabudowie usługowej (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć lokalizację 
obiektów/wykorzystanie terenów dla działalności z zakresu m.in.: 

a) instytucji administracji, w tym publicznej, 

b) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000m2, 

c) gastronomii, w tym: restauracji, kawiarni, herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, pubów, 

cukierni, lodziarni, itp. - wraz z wytwarzaniem wyrobów własnych, a także placówek 

gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych np. klubów muzycznych, artystycznych, 

bilardowych, itp., 

d) działalności biurowej, administracji i zarządzania, w tym obsługi firm (np. doradztwo 

prawne, rachunkowość, księgowość, reklamy, punkty obsługi klienta, obsługa 

nieruchomości, itp.), 

e) ubezpieczeń, finansów i usług bankowych, 

f) poczty i telekomunikacji, 

g) oświaty i nauki, 

h) odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, 
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i) opieki społecznej, 

j) kultury, sztuki i rozrywki, 

k) rekreacji, 

l) turystyki i hotelarstwa, 

m) projektowania i pracy twórczej, 

n) drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, fotograficzne, szewskie, 

krawieckie, pralnicze, itp. oraz drobne usługi, w tym naprawcze sprzętu codziennego 

użytku z wyłączeniem napraw pojazdów silnikowych, 

o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

16) terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – należy przez to rozumieć 
możliwość lokalizowania funkcji mieszkaniowej i/lub funkcji usługowej z zakresu 

wymienionego w pkt 15 - w dowolnej proporcji – o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią 
inaczej - z zastrzeżeniem: prowadzenie usług – gdy w budynku występuje równolegle funkcja 

mieszkaniowa, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości 

środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie może wywoływać 
innych uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój 

pojazdów utrudniający dostęp do budynków mieszkalnych, naruszenia przestrzeni 

półprywatnych (klatki schodowe, wnętrza kwartałów urbanistycznych z częścią 
mieszkaniową, ogródki, itp.) przez klientów usług, zakłócanie ciszy nocnej, wytwarzanie 

dużych ilości odpadów, których gromadzenie narusza estetykę środowiska mieszkalnego, itp.;  

17) terenach zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową wielorodzinną – 

należy przez to rozumieć możliwość lokalizowania funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej o 

ile prowadzona w budynku działalność usługowa nie powoduje przekroczenia 

dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej. 

Powyższe nie dotyczy istniejącego sposobu użytkowania budynków, o ile ustalenia 

szczegółowe nie stanowią inaczej; 

18) harmonijnym zagospodarowaniu – należy przez to rozumieć wymóg realizacji elementów 

zagospodarowania działki bądź terenu (np. obiektów małej architektury, tablic 

informacyjnych, ogrodzeń, oświetlenia, nawierzchni, itp.), charakteryzujących się 
wzajemnym funkcjonalnym i stylistycznym dostosowaniem np. odpowiednio w zakresie 

stylu, formy, kolorystyki, rodzaju zastosowanych materiałów; 

19) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym 

powierzchnia prześwitów widocznych z kierunku prostopadłego do ogrodzenia, wynosi mniej 

niż 40% poszczególnych segmentów ogrodzenia tzn. powierzchni zawartej pomiędzy osiami 

podpór; 

20) obiekcie szczególnym – należy przez to rozumieć: fontanny, pomniki, rzeźby, 

formy/instalacje plastyczne, obiekty symboliczne i inne podobne do nich obiekty, 

przyciągające uwagę i identyfikujące teren, charakteryzujące się: wysoką wartością 
estetyczną, wysoką jakością materiałów, z których są wykonane oraz harmonijnym 

wkomponowaniem w przestrzeń, w której są zlokalizowane; 

21) minimalnej liczbie miejsc do parkowania – należy przez to rozumieć obowiązek realizacji, 

dla potrzeb przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektów 

z jego zakresu), minimalnej ilości stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w 

tym również miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową, obliczonej wg wskaźnika określonego w ustaleniach niniejszej uchwały, przy 

uwzględnieniu zasady równania w górę w przypadku ułamkowego przelicznika; 

22) miejscach przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
– należy przez to rozumieć stanowiska postojowe spełniające wymagania przepisów 

odrębnych dotyczących osób niepełnosprawnych; 

23) rozwiązaniach o wysokim standardzie architektonicznym – należy przez to rozumieć 
rozwiązania architektoniczno-budowlane charakteryzujące się: 
a) indywidualną formą stylistyczną bryły budynku i wysoką jakością materiałów 

wykończeniowych, 
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b) kształtowaniem elewacji budynków w sposób urozmaicony, poprzez zastosowanie m.in. 

podziałów elewacji z udziałem otworów okiennych i witryn, zróżnicowania faktur 

materiałów wykończeniowych, detalu architektonicznego, itp., 

w nawiązaniu do charakterystycznych cech historyczno-kulturowego otoczenia, w którym są 
lokalizowane; 

24) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć uzbrojenie techniczne 

i komunalne, niezwiązane bezpośrednio z obsługą terenu o określonym przeznaczeniu 

podstawowym, w tym m.in.: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, 

ciepłownicze, telekomunikacyjne, podziemne pojemniki na odpady komunalne, itp. - wraz z 

niezbędnymi obiektami budowlanymi im towarzyszącymi; 

25) terenach (przestrzeniach) publicznych o ograniczonej dostępności – należy przez to 

rozumieć dostęp do terenu (obiektu) limitowany, ze względów porządkowych, 

organizacyjnych, bezpieczeństwa itp., ograniczeniami podmiotowymi lub przedmiotowymi, 

w szczególności ogrodzeniami, biletami wstępu, porą doby; 

26) terenach (przestrzeniach) ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć dostępność do 

terenu nie limitowaną żadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w 

szczególności ogrodzeniami, opłatami za przejazd lub wstęp, itp.; 

27) terenowych urządzeniach rekreacyjnych - należy przez to rozumieć nie zadaszone, 

wykorzystujące lokalne uwarunkowania terenowe, urządzenia służące celom: rekreacyjno-

wypoczynkowym, rozrywce, kulturze (np. place zabaw przystosowane do różnych grup 

wiekowych dzieci, galerie plenerowe, stoliki do gier planszowych, siłownie zewnętrzne, 

boiska do gier zespołowych, miejsca piknikowe) wraz z systemem ścieżek, dojść i placów, a 

także ścieżki zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń, itp.; 

28) strefie ochrony konserwatorskiej - należy przez to rozumieć strefę, ustanowioną niniejszą 
uchwałą, w granicach określonych na rysunku planu nr 2 lub w ustaleniach tekstowych, dla 

której sformułowano wymagania, określono cel i zakres jej wprowadzenia, z uwzględnieniem 

ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i ich otoczenia;  

29) strefie obserwacji archeologicznej – należy przez to rozumieć strefę obejmującą tereny o 

udokumentowanej lub potencjalnej (na podstawie badań lub innych wskazówek) zawartości 

reliktów archeologicznych, ustanowioną niniejszą uchwałą, w granicach określonych w 

ustaleniach tekstowych, dla której sformułowano wymagania, określono cel i zakres jej 

wprowadzenia; 

30) budynku frontowym (elewacji frontowej) – należy przez to rozumieć budynek (w tym 

narożny) lub jego elewację - usytuowany w liniach rozgraniczających 

(obowiązujących/nieprzekraczalnych) od strony terenów komunikacji lub innej przestrzeni 

publicznej określonej w niniejszej uchwale, z dopuszczeniem lokalizacji przy granicy działki 

budowlanej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

31) oficynach - należy przez to rozumieć budynki lub boczne i tylne części kubaturowe budynku 

frontowego usytuowane w głębi danej posesji/działki z dopuszczeniem lokalizacji przy 

granicy działki budowlanej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

32) przejściu bramowym (przechodzie)/przejeździe bramowym – należy przez to rozumieć 
wydzielone w kondygnacji parteru budynku lub jego części, przejście piesze/przejazd dla 

samochodów, łączące wnętrze kwartału urbanistycznego z przyległymi ulicami; 

33) dominancie – należy przez to rozumieć obiekt lub część obiektu przewyższające (skalą) 
gabarytem otoczenie, odgrywająca rolę w kształtowaniu krajobrazu kulturowego; 

34) adaptacji – należy przez to rozumieć dostosowanie pomieszczeń (budynków) w celu 

spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych z zachowaniem istotnych walorów 

stylowych; 

35) typie zabudowy (budynków) – należy przez to rozumieć zespół następujących cech 

zabudowy: usytuowanie na działce, gabaryty, kształt dachu; 

36) kompozycji zabudowy (zespołu zabudowy) - należy przez to rozumieć układ ulic, placów, 

budynków i zieleni, osi kompozycyjnych, dominant przestrzennych, z uwzględnieniem linii 

zabudowy, typu i formy zabudowy, nawierzchni utwardzonych; 
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37) formie zabudowy (budynku) - należy przez to rozumieć układ eksponowanych elewacji oraz 

dachu i zwieńczenia z rozmieszczeniem, wielkością i proporcjami otworów, elementami 

programu architektoniczno-estetycznego (detale, faktury materiałów, zasada kolorystyki itp.), 

stolarką, elementami łączącymi obiekt z otaczającym terenem, towarzyszącymi obiektami 

pomocniczymi wspierającymi kompozycyjnie obiekt główny; 

38) elementach wpisanych do rejestru zabytków – należy przez to rozumieć obszary i obiekty 

budowlane lub ich części oraz elementy zagospodarowania terenu m.in.: ogrodzenia, bramy 

wjazdowe, cmentarze, określone w odrębnych decyzjach dotyczących wpisu do rejestru 

zabytków;  

39) elementach objętych ochroną konserwatorską na podstawie niniejszej uchwały – należy 

przez to rozumieć elementy wymienione w ustaleniach szczegółowych – Działach III÷V 

niniejszej uchwały, w punktach dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 

40) Miejskim Systemie Informacji (MSI) – należy przez to rozumieć jednolity system 

informacji obejmujący: tablice, znaki informacyjne i przestrzenne nośniki informacji, inne niż 
znaki drogowe, stanowiące elementy systemu informacji: 

a) ulicowej, adresowej (np. nazwy ulic, numeracja porządkowa, policyjna), 

b) kierunkowej (umieszcone na słupach oświetleniowych, trakcyjnych, trakcyjno-

oświetleniowych lub własnej konstrukcji nośnej, wskazujące lokalizację obiektu 

użyteczności publicznej, atrakcji turystycznej lub działalności gospodarczej), 

c) turystycznej (zawierające informacje np. o obiekcie lub terenie, tablice pamiątkowe, 

infomaty, itp.), 

d) oznakowanie urządzeń technicznych, itp.; 

41) reklamie okolicznościowej (krotkookresowej), okolicznościowym (krótkookresowym) 
stoisku handlowym – należy przez to rozumieć reklamę/stoisko handlowe lokalizowane 

wyłącznie na okres trwania określonego wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, 

religijnym lub rozrywkowym, np. obchodami świąt narodowych, uroczystościami religijnymi, 

wystawą, pokazem, festiwalem itp; 

42) tymczasowej reklamie remontowo-budowlanej – należy przez to rozumieć reklamę 
umieszczona na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy na okres nie dłuższy 

niż okres formalnie prowadzonych prac remontowo-budowlanych; 

43) wielkogabarytowym urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć elementy 

reklamowe/informacyjne wolnostojące lub umieszczone na budynkach/budowlach: 

a) płaszczyznowe o powierzchni ekspozycji większej 1,5m2 , 

b) trójwymiarowe o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 1,5m, 

c) maszty, pylony, totemy o wysokości powyżej 5,0m od powierzchni terenu; 

44) zabudowie odtworzeniowej - należy przez to rozumieć zabudowę, która w przypadku 

rozbiórki istniejących budynków/budowli może być realizowana w nawiązaniu do typu oraz 

formy dotychczasowej zabudowy - tworząc współczesną kompozycję; 

45) budynku/budowli adaptowanym bez zmiany obrysu zewnętrznego – należy przez to 

rozumieć zakaz zmiany obrysu zewnętrznego budynku/budowli, który: 

a) dotyczy budynków/budowli wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną na 

podstawie ustaleń niniejszego planu, jeśli z materiałów ikonograficznych (historycznych) 

lub badań architektonicznych nie wynika inaczej, z zastrzeżeniem lit.b, 

b) nie dotyczy możliwości dobudowy zewnętrznych schodów, balkonów i loggi, lokalizacji 

wind i klatek schodowych zewnętrznych, itp. na elewacjach budynków/budowli od strony 

podwórek o ile występują; 
46) zorganizowanym procesie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć działalność 

inwestycyjną realizowaną – z możliwością podziału na etapy – w oparciu o jeden projekt 

zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu harmonijnego zagospodarowania terenu  

i harmonijnej kompozycji zabudowy; 
 

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować 
zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
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i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów 

odrębnych. 
 

§4. Przywoływane, w niniejszej uchwale, nazwy własne ulic, placów, terenów i obiektów a 

także inne nazwy własne, w tym m.in. kościołów i instytucji oraz numery adresowe posesji - należy 

rozumieć jako nazwy i numery obowiązujące w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 3 

Ustalenia formalne dla obszaru objętego planem 
 

§5. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na: 

1) kwartały urbanistyczne oznaczone, w nawiasie, literami „Z” i „O” oraz liczbą określającą 
numer porządkowy kwartału; 

2) tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wymienionym w §7, 

wydzielone liniami rozgraniczającymi oraz oznaczone liczbą określającą kolejny numer 

porządkowy terenu o tym samym przeznaczeniu. 
 

2. Wskazuje się tereny zamknięte ustalone przez Ministra Obrony Narodowej, oznaczone 

graficznie na rysunku planu, dla których: 

1) granice są tożsame z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania; 

2) nie ustala się granic stref ochronnych z uwagi na ich brak. 
 

3. Kwartały urbanistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą, zgodnie z rysunkami planu: 

1) stanowić jeden teren w liniach rozgraniczających tożsamych z liniami rozgraniczającymi 

kwartału urbanistycznego; 

2) składać się z kilku terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi z zewnętrznymi 

granicami tych terenów tożsamymi z liniami rozgraniczającymi kwartału urbanistycznego. 
 

4. Dla obszaru objętego planem wprowadza się ustalenia zawarte w: 

1) Dziale II - „Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem”: 

a) Rozdziale 1 – „Zakres obowiązywania ustaleń ogólnych”, 

b) Rozdziale 2 – „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego”, 

c) Rozdziale 3 – „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego”, 

d) Rozdziale 4 – „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”, 

e) Rozdziale 5 – „Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, 

f) Rozdziale 6 – „Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów”, 

g) Rozdziale 7 – „Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu”,  

h) Rozdziale 8 – „Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji”, 

i) Rozdziale 9 – „Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej”; 

2) Dziale III – „Ustalenia szczegółowe dla kwartałów urbanistycznych oznaczonych literą „Z”  

i terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w tych kwartałach” w Rozdziałach: 1÷53 

„Ustalenia dla kwartałów 1÷53”; 

3) Dziale IV - „Ustalenia szczegółowe dla kwartałów urbanistycznych oznaczonych literą „O”  

i terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w tych kwartałach” w Rozdziałach 1÷ 12 

„Ustalenia dla kwartałów 1÷12”; 

4) Dziale V – „Ustalenia szczegółowe dla terenów położonych poza wydzielonymi kwartałami 

urbanistycznymi oznaczonymi literami „Z” i „O” w Rozdziałach 1÷5: „Ustalenia dla dróg 

publicznych”, „Ustalenia dla dróg wewnętrznych - rynków miejskich”, „Ustalenia dla dróg 

wewnętrznych - reprezentacyjnych ciągów pieszych, ciągów pieszych i ciągów pieszo-

jezdnych”, Ustalenia dla publicznych ciągów pieszo-jezdnych i publicznych ciągów 

pieszych”, „Ustalenia dla pozostałych terenów położonych poza kwartałami urbanistycznymi 

oznaczonymi literami „Z” i „O”; 
5) Dziale VI - „Przepisy końcowe”. 
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 §6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, na rysunkach planu, są obowiązującymi ustaleniami 

planu: 

1) na rysunku planu nr 1: 

a) granica obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 

c) obowiązujące linie zabudowy, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

e) linie wymiarowe (wymiar w metrach), 

f) osie widokowe, 

g) przeznaczenie podstawowe terenu, 

h) symbol terenu położonego w kwartale urbanistycznym oznaczonym literami: „Z”/„O”, 

i) symbol terenu położonego poza kwartałami urbanistycznymi oznaczonymi literami:  

„Z”/„O”; 

2) na rysunku planu nr 2: 

a) granica obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 

c) budynki/budowle o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) granice stref ochrony konserwatorskiej: 

– strefy II, 

– strefy III, 

e) przeznaczenie podstawowe terenów, 

f) symbol terenu położonego w kwartale urbanistycznym oznaczonym literami: „Z”/„O”, 

g) symbol terenu położonego poza kwartałami urbanistycznymi oznaczonymi literami 

„Z”/„O”. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter 

informacyjny. 
 

§7. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania: 

1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej; 

3) U/MW – tereny zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową wielorodzinną; 
4) U – tereny zabudowy usługowej; 

5) UO – tereny zabudowy usługowej oświaty; 

6) U/ZP – tereny zabudowy usługowej w zieleni urządzonej; 

7) US/ZP – tereny sportu i rekreacji w zieleni urządzonej; 

8) ZP – tereny zieleni urządzonej; 

9) ZP/WS – tereny zieleni urządzonej i powierzchniowych wód śródlądowych, 

10) WS – tereny powierzchniowych wód śródlądowych; 

11) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – stacja transformatorowa; 

12) KD(G) - tereny komunikacji – droga publiczna - ulica klasy głównej; 

13) KD(Z) – tereny komunikacji - droga publiczna - ulica klasy zbiorczej; 

14) KD(L) – tereny komunikacji - droga publiczna – ulica klasy lokalnej; 

15) KD(D) – tereny komunikacji - droga publiczna - ulica klasy dojazdowej; 

16) KDW – tereny komunikacji - droga wewnętrzna, w tym: 

a) (rp) – reprezentacyjny ciąg pieszy, 

b) (p) – ciąg pieszy, 

c) (px) – ciąg pieszo-jezdny; 

17) KDW/KP – tereny komunikacji - droga wewnętrzna - rynek miejski; 

18) KP – tereny komunikacji - publiczny plac miejski; 

19) KDx – tereny komunikacji - publiczny ciąg pieszo – jezdny; 

20) Kx – tereny komunikacji - publiczny ciąg pieszy; 
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21) Kx/ZP – tereny komunikacji - publiczny ciąg pieszy w zieleni urządzonej; 

22) KU – teren obsługi komunikacji - dworzec autobusowy; 

23) KS – teren obsługi komunikacji – parkingi; 

24) KK – teren komunikacji kolejowej – dworzec kolejowy, 
 

§8. W granicach obszaru objętego planem: 

1) nie występuje potrzeba określenia: 

a) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, 

b) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, 

c) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych dotyczących terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady, 

d) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych dotyczących: 

a) ochrony przyrody – określone zostały na rysunku planu nr 2 oraz w Działach II÷V – w 

ustaleniach dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

b) ochrony zabytków – określone zostały na rysunku planu nr 2 oraz w Działach: II÷V, w - 

w ustaleniach dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 

DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem 
 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania ustaleń ogólnych 
 

§9. Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem, zawarte w niniejszym dziale obowiązują w 

zakresie wskazanym w:  

1) w Dziale III i Dziale IV w ustaleniach szczegółowych dla kwartałów urbanistycznych 

oznaczonych literami:„Z” i „O” i terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w tych 

kwartałach; 

2) w Dziale V w ustaleniach szczegółowych dla terenów położonych poza kwartałami 

urbanistycznymi oznaczonymi literami: „Z” i „O”. 
 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 

§10. Dla zapewnienia ładu przestrzennego, jego ochrony i kształtowania ustala się następujące 

zasady: 

1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: dopuszcza się - 

wyłącznie na czas trwania sezonowych lub okolicznościowych wystaw, pokazów lub imprez 

kulturalnych, artystycznych, liturgicznych, itp. - lokalizację tymczasowych obiektów 

budowlanych instalowanych jako elementy urządzenia przestrzeni niezbędne dla potrzeb tych 

zdarzeń; 
2) zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy: 

a) lokalizacji sezonowych (letnich i zimowych) ogródków gastronomicznych oraz stoisk 

handlowych, dla których zasady lokalizacji określone zostały w §13 ust. 3÷5, 

b) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury; 

3) dopuszcza się lokalizację kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe; 

4) nakaz ochrony powierzchni dachów, poprzez: 

a) zakaz lokalizacji anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych 

urządzeń technicznych na dachach: 

- budynków frontowych w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznej, 

- zasłaniających detale architektoniczne, 
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b) dopuszczenie lokalizacji: anten, masztów i innych urządzeń technicznych, o wysokości 

nie przekraczającej wysokości/kalenicy budynku frontowego z zastrzeżeniem lit. a tiret 

drugie - na dachach: 

– budynków oficyn,  

– budynków gospodarczych, 

c) z wyłączeniem budynków wpisanych do rejestru zabytków - dopuszcza się na budynkach 

frontowych od strony podwórek oraz na dachach budynków oficyn: 

- stosowanie okien połaciowych,  

- stosowanie przeszkleń połaci dachowych; 

5) dopuszcza się, na dachach budynków/budowli, tarasy widokowe z zastrzeżeniem: ustalenie 

dotyczy dachów płaskich nie wymagających zasadniczych zmian konstrukcyjnych; 

6) dla zabudowy uzupełniającej lub budynków, dla których dopuszczono możliwość 
nadbudowy, kąt nachylenia połaci dachowych w nawiązaniu do kąta nachylenia połaci 

dachowych zabudowy przyległej lub zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie na danym 

terenie - jeśli z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych 

nie wynika inaczej; 

7) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich na nowych budynkach oficyn  

i budynkach gospodarczych; 

8) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych w kondygnacjach podziemnych budynków z 

zastrzeżeniem: nakaz zapewnienia dostępu do części mieszkalnej (komunikacji wewnętrznej) 

niezależnego od dostępu do lokali usługowych; 

9) dopuszcza się umieszczanie, nad wejściami i oknami wystawowymi w części parterowej 

budynków, pojedynczych markiz jednopłaszczyznowych (płaskich) zwijanych, pozbawionych 

elementów reklamowych z zastrzeżeniem pkt 10; 

10) zakaz stosowania markiz zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki czy 

przesłaniających osie widokowe. 
 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

§11.1. W zakresie ochrony środowiska ustala się następujące zasady: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć: 
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem: 

– inwestycji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym określonym w 

ustaleniach szczegółowych, 

– infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2, 

– inwestycji drogowych; 

2) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego ustala się zasadę zaspokojenia potrzeb 

grzewczych poprzez przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego lub z urządzeń 

lokalnych/indywidualnych, w których zastosowano paliwa i technologie bezemisyjne lub 

rozwiązania oparte na technologiach i paliwach zapewniających minimalne wskaźniki 

emisyjne gazów i pyłów do powietrza - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) w zakresie ochrony przed hałasem wskazuje się kwartał/teren jako położony w strefie 

śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców w rozumieniu przepisów odrębnych; 

4) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia. 
 

2. W zakresie ochrony przyrody ustala się następujące zasady: 

1) nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w 

szczególności na terenach parków i skwerów, z obowiązkiem jej utrzymania i uzupełniania 

nowymi nasadzeniami; 

2) wskazuje się pomniki przyrody, wymienione w ustaleniach szczegółowych dla kwartałów 

urbanistycznych i terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w tych kwartałach - 

chronione prawem zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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3. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady: 

1) nakaz ochrony, wyznaczonych na rysunku planu nr 1, osi widokowych z poszczególnych 

części obszaru objętego planem, umożliwiających bliskie i dalekie widoki, poprzez zakaz 

umieszczania elementów i obiektów zasłaniających te widoki; 

2) zakaz wolnostojących masztów telefonii komórkowej; 

3) zakaz wprowadzania nowych dominant (architektonicznych, kubaturowych, technicznych np. 

masztów, słupów, instalacji, itp.). 
 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 

§12. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym w szczególności w 

odniesieniu do obszaru wpisanego w dniu 6 grudnia 1997r. na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Naturalnego UNESCO: 

1) wskazuje się - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu nr 2 - elementy chronione prawem 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zabytków: 

a) granice obszaru uznanego, Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 

września 1994r., za pomnik historii „Toruń – Stare i Nowe Miasto”, 

b) granice układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta w Toruniu w obrębie dawnych 

murów miejskich, wpisanego do rejestru zabytków (nr wpisu A/1372), 

c) granice ruin zamku średniowiecznego pokrzyżackiego wraz z całą przyległą dzielnicą 
terenów zamkowych w Toruniu, wpisanego do rejestru zabytków (nr wpisu A/88), 

d) granice terenu historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia  

i Rybaków w Toruniu w części objętej niniejszą uchwałą, wpisanego do rejestru 

zabytków (nr wpisu A/1596); 

2) ustala się elementy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu nr 2 - objęte ochroną 
konserwatorską na podstawie niniejszej uchwały: 

a) wyznacza się strefę I – pełnej ochrony konserwatorskiej historycznego centrum, 

obejmującą obszary szczególnie wartościowe, o dobrze zachowanej, historycznie 

ukształtowanej strukturze przestrzennej, w granicach tożsamych z granicami obszaru 

uznanego za pomnik historii, o którym mowa w pkt 1 lit. a, w obrębie której ochronie 

podlegają:  
– elementy układu urbanistycznego (zasadnicze proporcje wysokościowe kształtujące 

sylwetę zespołu wraz z dominantami, osie kompozycyjne i powiązania widokowe, 

układ terenów zieleni), 

– sieć ulic i placów, 

– historyczne podziały parcelacyjne, w tym w szczególności uwidocznione na 

elewacjach frontowych budynków oraz zachowane, historyczne elementy tych 

podziałów (np. mury graniczne),  

– istniejąca zabudowa oznaczona jako zabudowa o wartości historyczno-kulturowej 

wraz z jej charakterystycznymi elementami zagospodarowania (np. przejazdami, 

przechodami, historycznymi bramami przejazdowymi, furtkami) a także elementami 

zabudowy współczesnej współtworzącej harmonijna kompozycję, 
b) w granicach obszaru objętego planem wyznacza się strefę II – pośredniej ochrony 

konserwatorskiej wokół historycznego centrum, obejmującą obszary otoczenia zespołu 

staromiejskiego, zgodnie z rysunkiem planu nr 2, w obrębie której ochronie podlegają 
niżej wymienione elementy układu urbanistycznego:  

– sieć ulic i placów, 

– istniejąca zabudowa oznaczona jako zabudowa o wartości historyczno-kulturowej, 

wraz z jej charakterystycznymi elementami zagospodarowania (np. przejazdami, 

przechodami,), 

– zachowane układy zieleni wysokiej i ukształtowanie terenu, 

– zachowane elementy zagospodarowania i urządzenia terenu oznaczone jako 

elementy historyczne (np. ogrodzenia z bramami przejazdowymi, furtkami), 
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c) w granicach tożsamych z granicami obszaru objętego planem - z wyłączeniem rzeki 

Wisły - wyznacza się strefę VII – obserwacji archeologicznej, w której: 

– przedmiotem ochrony są nieruchome zabytki archeologiczne, 

– celem ustanowienia strefy jest uwzględnienie nieruchomych zabytków 

archeologicznych przy zabudowie i zagospodarowaniu kwartałów 

urbanistycznych/terenów wydzielonych w tych kwartałach i pozostałych terenów 

leżących w tej strefie, 

– ochronę zabytków, o których mowa w tiret pierwsze, należy uwzględniać na etapie 

projektowania i realizacji zagospodarowania i zabudowy terenu, zgodnie z 

przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

d) w granicach obszaru objętego planem wyznacza się strefę III - ochrony konserwatorskiej 

obszarów ze znacznym udziałem elementów historycznie ukształtowanej struktury 

przestrzennej o wartościach kulturowych, zgodnie z rysunkiem nr 2, w obrębie której 

ochronie podlegają: 
– układ ulic i placów (ich przebieg i linie zabudowy), 

– charakter poszczególnych pierzei lub ich części, typu i formy zabudowy,  

– zachowane układy zieleni z kontrolą dosadzeń. 
 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 

§13.1. Uwzględniając potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych ustala się jako 

przestrzenie publiczne: 

1) drogi publiczne - KD; 

2) drogi wewnętrzne - rynki miejskie – KDW/KP; 

3) drogi wewnętrzne – KDW, w tym: 

a) reprezentacyjne ciągi piesze - KDW(rp), 

b) ciągi piesze – KDW(p), 

c) ciągi pieszo-jezdne – KDW(px); 

4) publiczne place miejskie – KP; 

5) tereny zieleni urządzonej – ZP; 

6) publiczne ciągi pieszo-jezdne - KDx; 

7) publiczne ciągi piesze – Kx, w tym publiczne ciągi piesze w zieleni urządzonej – Kx/ZP; 

8) tereny, wnętrza lub części kwartałów urbanistycznych nie obejmujące prywatnych wnętrz 

urbanistycznych w poszczególnych terenach z zastrzeżeniem: część tych przestrzeni, ze 

względów porządkowych, bezpieczeństwa lub organizacyjnych może być zakwalifikowana 

do przestrzeni publicznych o ograniczonej dostępności, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi. 
 

2. Ustala się następujące zasady kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych: 

1) nakaz harmonijnego zagospodarowania; 

2) nakaz kształtowania nasadzeń zieleni z wykorzystaniem elementów małej architektury  

i oświetlenia jako integralnych elementów zagospodarowania z zastrzeżeniem pkt 1; 

3) nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się 
osobom niepełnosprawnym, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 

3. W zakresie sezonowych ogródków gastronomicznych (letnich), zwanych dalej ogródkami 

letnimi, lokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych (ulic  

i placów/rynków), ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków letnich, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;  

2) dopuszcza się lokalizację ogródków letnich spełniających warunki: 

a) ogródek letni lokalizowany jest wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się lokal 

gastronomiczny posiadający własne zaplecze i toaletę dla gości oraz wejście od strony 

ulicy/placu, przy której jest zlokalizowany, 
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b) wszystkie elementy ogródka letniego muszą mieć lekką przezierną konstrukcję, 
zapewniającą widok na budynek, przed którym stoją a także charakteryzować się 
wysokim standardem wykonania z materiałów naturalnych lub imitujących naturalne, 

c) elementy ogródka letniego nie mogą być montowane na elewacji budynku z 

wyłączeniem markiz z zastrzeżeniem: 

– montaż markiz nie może naruszać detalu architektonicznego na elewacji budynku, 

– markiza nie może zasłaniać detalu architektonicznego na elewacji budynku oraz 

przesłaniać osi widokowych,  

d) szerokość ogródka letniego lub łączna szerokość ogródków letnich nie może przekroczyć 
szerokości budynku, w którym znajduje się lokal (lokale) gastronomiczny z 

zastrzeżeniem lit. f÷h, 

e) maksymalna wysokość najwyższego elementu wyposażenia/konstrukcji ogródka letniego 

nie może przekraczać 3,0m, 

f) żaden z elementów ogródka letniego nie może utrudniać dostępu do elementów 

zabudowy i zagospodarowania mających istotne znaczenie dla funkcjonowania sieci 

infrastruktury technicznej, w tym m.in.: zasuw wodociągowych, studni rewizyjnych 

kanalizacji sanitarnej, hydrantów, studni rewizyjnych gazociągów, itp., 

g) żaden z elementów ogródka letniego nie może utrudniać dostępu do klatek schodowych 

w budynkach oraz przejść/przejazdów bramowych do wnętrz kwartałów urbanistycznych 

z przyległych ulic i placów miejskich, z nakazem zachowania dojścia/dostępu do 

budynku odpowiadającego szerokości bramy wejściowej/wjazdowej oraz szerokości 

drzwi/wrót wejściowych/wjazdowych, 

h) zachowany zostanie: 

– pas chodnika o szerokości min. 1,5m, w tym w szczególności wydzielony, w 

nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– przejazd dla ekip awaryjnych, ratowniczych – o minimalnej szerokości 4,0m; 

3) zakaz umieszczania na terenie ogródków letnich: 

a) urządzeń gastronomicznych, z wyjątkiem dystrybutora lodów, napojów i pomocnika 

kelnerskiego, itp., których wysokośc nie może przekraczać 1,1m, 

b) stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających, 

c) osłon służących do zabezpieczenia złożonego wyposażenia ogródka (np. plandek, folii, 

plexi, itp.), 

d) ścian z przesuwanych paneli, drzwi, rolet, żaluzji oraz innych elementów 

architektonicznych służących do wyodrębnienia obiektu; 

4) zakaz stosowania podestów i sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni, z 

zastrzeżeniem: dopuszcza się podesty wyłącznie w celu zniwelowania spadku nawierzchni; 

5) dopuszcza się ażurowe ogrodzenia o max. wysokości 1,1m z zastrzeżeniem pkt 7; 

6) dopuszcza się zadaszenia stolików wyłącznie w formie markiz lub parasoli z zastrzeżeniem  

pkt 2 lit.c, pkt 7÷8; 

7) zakaz reklam na ogrodzeniach i zadaszeniach z zastrzeżeniem:  

a) na lambrekinach - dopuszcza się umieszczanie logotypów firm, 

b) dopuszcza się dekoracje okolicznościowe np. świąteczne; 

8) dopuszcza się parasole z zachowniem następujących zasad: 

a) parasole okrągłe lub wieloboczne o rozpiętości czaszy maksymalnie do 4,0m, bez grafiki 

na czaszy i o tych samych wymiarach w ramach jednego ogródka letniego, 

b) parasole, w ramach jednego ogródka letniego, w jednolitej kolorystyce w dostosowaniu do 

kolorystyki elewacji budynku, przed którym stoją. 
 

4. W zakresie sezonowych ogródków gastronomicznych (zimowych), zwanych dalej 

ogródkami zimowymi, lokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg 

wewnętrznych (ulic i placów/rynków), ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków zimowych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;  

2) dopuszcza się lokalizację ogródków zimowych spełniających warunki: 
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a) ogródek zimowy lokalizowany jest wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się 
lokal gastronomiczny posiadający własne zaplecze i toaletę dla gości oraz wejście od 

strony ulicy, przy której jest zlokalizowany, 

b) wszystkie elementy ogródka zimowego muszą mieć lekką przezierną konstrukcję, 
zapewniającą widok na budynek, przed którym stoją a także charakteryzować się 
wysokim standardem wykonania z materiałów naturalnych lub imitujących naturalne, 

c) elementy ogródka zimowego nie mogą być montowane na elewacji budynku z 

wyłączeniem markiz z zastrzeżeniem: 

– montaż markiz nie może naruszać detalu architektonicznego na elewacji budynku, 

– markiza nie może zasłaniać detalu architektonicznego na elewacji budynku oraz 

przesłaniać osi widokowych,  

d) dopuszcza się osłonę przeciwwiatrową ze szkła przezroczystego do maksymalnej 

wysokości 1,7m lub ogrodzenie ażurowe (metalowe lub drewniane) o maksymalnej 

wysokości 1,5m z zastrzeżeniem: elementy stałe tych ogrodzeń nie mogą zajmować 
więcej niż 20% powierzchni ogrodzenia, 

e) szerokość ogródka zimowego lub łączna szerokość ogródków zimowych nie może 

przekroczyć szerokości budynku, w którym znajduje się lokal (lokale) gastronomiczny z 

zastrzeżeniem lit. g÷i, 

f) maksymalna wysokość najwyższego elementu wyposażenia/konstrukcji ogródka 

zimowego nie może przekraczać 3,0m, 

g) żaden z elementów ogródka zimowego nie może utrudniać dostępu do elementów 

zabudowy i zagospodarowania mających istotne znaczenie dla funkcjonowania sieci 

infrastruktury technicznej, w tym m.in.: zasuw wodociągowych, studni rewizyjnych 

kanalizacji sanitarnej, hydrantów, studni rewizyjnych gazociągów, itp., 

h) żaden z elementów ogródka zimowego nie może utrudniać dostępu do klatek 

schodowych w budynkach oraz przejść/przejazdów bramowych do wnętrz kwartałów 

urbanistycznych z przyległych ulic i placów miejskich, z nakazem zachowania 

dojścia/dostępu do budynku odpowiadającego szerokości bramy wejściowej/wjazdowej 

oraz szerokości drzwi/wrót wejściowych/wjazdowych, 

i) zachowany zostanie: 

– pas chodnika o szerokości min. 1,5m, w tym w szczególności wydzielony, w 

nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– przejazd dla ekip awaryjnych, ratowniczych – o minimalnej szerokości 4,0m; 

3) zakaz umieszczania na terenie ogródków zimowych: 

a) urządzeń gastronomicznych, z wyjątkiem dystrybutora napojów i pomocnika 

kelnerskiego, itp., których wysokośc nie może przekraczać 1,1m, 

b) stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających,  

c) osłon służących do zabezpieczenia złożonego wyposażenia ogródka (np. plandek, folii, 

plexi, itp.), 

d) ścian z przesuwanych paneli, drzwi, rolet, żaluzji oraz innych elementów 

architektonicznych służących do wyodrębnienia obiektu, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d; 

4) zakaz stosowania podestów i sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni, z 

zastrzeżeniem: dopuszcza się podesty wyłącznie w celu zniwelowania spadku nawierzchni; 

5) dopuszcza się ażurowe ogrodzenia o max. wysokości 1,1m z zastrzeżeniem pkt 7; 

6) dopuszcza się zadaszenia stolików wyłącznie w formie markiz lub parasoli z zastrzeżeniem  

pkt 2 lit.c, pkt 7÷8; 

7) zakaz reklam na ogrodzeniach i zadaszeniach z zastrzeżeniem: dopuszcza się umieszczanie, 

na lambrekinach, logotypów firm; 

8) dopuszcza się parasole z zachowniem następujących zasad: 

a) parasole okrągłe lub wieloboczne o rozpiętości czaszy maksymalnie do 4,0m, bez grafiki 

na czaszy i o tych samych wymiarach w ramach jednego ogródka zimowego, 

b) parasole, w ramach jednego ogródka zimowego, w jednolitej kolorystyce w dostosowaniu 

do kolorystyki elewacji budynku, przed którym stoją. 
9) dopuszcza się dekoracje okolicznościowe np. świąteczno-noworoczne. 
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5. W zakresie sezonowych, okolicznościowych (krótkookresowych) stoisk handlowych, 

zwanych dalej stoiskami, lokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg 

wewnętrznych (ulic i placów/rynków), ustala się: 
1) zakaz lokalizacji stoisk o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

2) dopuszcza się lokalizację stoisk spełniających warunki: 

a) stoiska mogą być lokalizowane wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się 
czynny sklep, w którym prowadzona jest sprzedaż oraz do którego możliwy jest 

bezpośredni dostęp z zewnątrz, 

b) szerokość stoiska lub łączna szerokość stoisk nie może przekroczyć szerokości budynku, 

w którym znajduje się sklep z zastrzeżeniem lit. f÷h, 

c) wszystkie elementy stoiska muszą zapewniać widok na budynek, przed którym stoją a 

także charakteryzować się wysokim standardem wykonania z materiałów naturalnych lub 

imitujących naturalne, 

d) elementy stoiska nie mogą być montowane na elewacji budynku,  

e) maksymalna wysokość najwyższego elementu wyposażenia/konstrukcji stoiska nie może 

przekraczać 2,6m, 

f) żaden z elementów stoiska nie może utrudniać dostępu do elementów zabudowy  

i zagospodarowania mających istotne znaczenie dla funkcjonowania sieci infrastruktury 

technicznej, w tym m.in.: zasuw wodociągowych, studni rewizyjnych kanalizacji 

sanitarnej, hydrantów, studni rewizyjnych gazociągów, itp., 

g) żaden z elementów stoiska nie może utrudniać dostępu do klatek schodowych w 

budynkach oraz przejść/przejazdów bramowych do wnętrz kwartałów urbanistycznych z 

przyległych ulic i placów miejskich, z nakazem zachowania dojścia/dostępu do budynku 

odpowiadającego szerokości bramy wejściowej/wjazdowej oraz szerokości drzwi/wrót 

wejściowych/wjazdowych, 

h) zachowany zostanie przejazd dla ekip awaryjnych, ratowniczych - o minimalnej 

szerokości 4,0m, 

i) maksymalna powierzchnia stoiska nie może przekraczać 5,0m2; 

3) zakaz umieszczania na terenie stoisk: 

a) plandek, folii, plexi, innych osłon służących do zabezpieczenia złożonego wyposażenia 

stoiska, 

b) urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających, kubaturowych obiektów 

dekoracyjnych np. figur, beczek itp., 

c) reklam nie związanych z prowadzoną działalnością; 
4) zakaz stosowania podestów i sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 

5) dopuszcza się zadaszenia wyłącznie w formie markiz, stanowiących integralną częśc stoiska, 

w jednolitych kolorach, dostosowanych do kolorystyki elewacji budynku, przed którym 

stoisko stoi. 
 

6. W zakresie reklam ustala się następujące zasady:  

1) dopuszcza się lokalizację reklam spełniających warunki i w formach, o których mowa 

odpowiednio w pkt 2÷11 z zastrzeżeniem: ustalenia nie dotyczą elementów MSI; 

2) zakaz umieszczania, na elewacjach budynków/budowli, reklam nie dotyczących działalności 

w nich prowadzonej z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy reklam historycznych/napisów, 

istniejących na elewacjach; 

3) zakaz stosowania reklam: 

a) o elektronicznej lub cyfrowej powierzchni ekspozycyjnej, na której wyświetlane są treści 

reklamowe w formie stałego lub zmiennego komunikatu lub w formie ruchomych 

obrazów i efektów wizualnych, 

b) paneli, ekranów i wyświetlaczy LED, LCD, digital, telebim, lamp neonowych, itp.’ 

c) reklam audiowizualnych generowanych przy pomosy urządzeń multimedialnych 

emitujących treści reklamowe lub informacyjne w formie wyświetlanego zmiennego 

obrazu lub dźwięku, w tym projektorów i projektorów holograficznych, 

d) o „krzykliwej” kolorystyce; 
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4) zakaz reklam - kasetonów w formie plastikowych skrzyń, w tym w szczególności 

wyklejonych foliami; 

5) zakaz lokalizacji reklam:  

a) na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej, z wyjątkiem 

tymczasowych reklam remontowo-budowlanych i reklam okolicznościowych 

(krótkookresowych), 

b) na balustradach balkonów i tarasów oraz balustradach schodów, z wyjątkiem 

tymczasowych reklam remontowo-budowlanych, 

c) w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków na obiekty  

i obszarywpisane do rejestru zabytków lub na obiekty o wartości historyczno-kulturowej 

objęte ochroną na podstawie niniejszej uchwały, 

d) na wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b, 

e) na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, z wyjątkiem tablic z informacjami 

dotyczącymi obsługi ruchu turystycznego i elementami MSI, z zastrzeżeniem lit. f, 

f) tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego nie mogą być umieszczane: 

- w miejscach i w sposób, określony w przepisach odrębnych, dla znaków drogowych 

lub w sposób utrudniający ich odczytanie, 

- w miejscach i w sposób zastrzeżony dla elementów MSI lub w sposób utrudniający 

ich odczytanie, 

g) na pomnikach i obiektach szczególnych, 

h) w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie, torowiska  

i przystanki; 

i) w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu 

miejskiego; 

j) w parkach, zadrzewionych skwerach i na innych terenach zieleni miejskiej a także na ich 

ogrodzeniach, o ile występują, 
k) na drzewach, w szpalerach drzew i w zasięgu ich koron a także w sposób powodujący 

pogorszenie warunków wegetacyjnych drzew; 

6) zakaz lokalizacji reklam w słupie powietrza nad przestrzenią publiczną z zastrzeżeniem: 

zakaz nie dotyczy reklam okolicznościowych (krótkookresowych) oraz szyldów na 

wysięgnikach tzw”semaforów”; 

7) dla reklam na elewacjach budynków ustala się: 
a) dopuszcza się usytuowanie reklam wyłącznie w obrębie parteru, do wysokości gzymsu 

pomiędzy parterem a pierwszym piętrem z w przypadku braku gzymsu – do wysokości  

dolnej krawędzi otworów pierwszego piętra z zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy 

budynków (istniejących/nowoprojektowanych - historycznie/obecnie) przeznaczonych na 

funkcję usługową lub biznesową, gdzie wyznaczono, na ich elewacjach, specjalne 

miejsce lub wystepują oryginalne nośniki (np. drzewce lub wydzielone detalem 

architektonicznym miejsce) na reklamę, 
b) nakaz dostosowania do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku, w 

szczególności wielkością, kolorystyką, grafiką i rodzajem wykorzystywanych 

materiałów z uwzględnieniem charakterystycznych cech elewacji budynku, 

c) dopuszcza się, w przypadku konieczności umieszczenia większej ilości reklam (np. 

kancelarie adwokackie, biura notarialne, gabinety lekarskie) na jednej elewacji (o ile 

warunki na to pozwalają) – szyldy o charakterze „modułowym”, umieszczane w jednym 

wyznaczonym miejscu, 

d) zakaz reklam w oknach budynku powyżej parteru, na dachach i kalenicach,  

e) zakaz przesłaniania reklamami otworów okiennych, drzwiowych, witryn, ich obramień 

portali, gzymsów, detali architektonicznych, dekoracji sztukatorskich, kamiennych, 

ceramicznych, snycerskich, metalowych ., itp. - z zastrzeżeniem lit. f, 

f) dopuszcza się zaklejanie: szyb witryn, okien i przeszkleń drzwi do 20% ich powierzchni, 

foliami wyłącznie w obrębie parteru, 

g) w przypadku reklamy korporacyjnej (banki, firmy i sklepy sieciowe, itp.): logo, 

kolorystyka i inne elementy identyfikacji wizualnej firmy muszą być dostosowane do 
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danego obiektu, m.in. poprzez indywidualne opracowanie formy i kompozycji reklamy z 

zastrzeżeniem lit. b; 

8) dla reklam wolnostojących ustala się: 
a) powierzchnie ekspozycyjne wolnostojących urządzeń reklamowych, w zakresie kierunku 

ekspozycji, wielkości, kolorystyki itp., muszą nawiązywać do elementów istniejącego 

zagospodarowania przestrzeni: osi jezdni, płaszczyzn elewacji frontowych zabudowy, 

b) dopuszcza się słupy ogłoszeniowe z zastrzeżeniem: 

- ich lokalizacja nie może zasłaniać zabytków ani zakłócać osi widokowych oraz 

utrudniać ruchu pieszych, 

- współczesna forma przestrzenna słupa, charakteryzująca się wysokim standardem 

wykonania, inspirowana cechami historycznymi (np. słup typu „Litfass” - 

charakterystyczny dla miasta Torunia), musi być skomponowana z trzech 

wyodrębnionych części: cokołu, części ekspozycyjnej i zwieńczenia, z 

dopuszczeniem zakończenia słupa detalem architektonicznym np. zainstalowanym 

zegarem, 

- wszystkie widoczne elementy słupa muszą być wykonane ze szlachetnych 

materiałów (kamień, ceramika, metal, szkło), 

- minimalna wysokość słupa – 3,0m, maksymalna wysokość słupa 3,5m, z 

zachowaniem proporcji podstawy do wysokości jak 1:3; 

9) dla wszystkich reklam, z wyłączeniem reklam na słupach ogłoszeniowych, wiatach 

przystankowych, reklam okolicznościowych (krótkookresowych) i tymczasowych reklam 

remontowo - budowlanych - ustala się następujące parametry: 

a) powierzchnie tablic reklamowych na budynkach, ogrodzeniach nie mogą być większe niż 
0,3 m2 każda, 

b) powierzchnia tablic reklamowych wolnostojących nie mogą być większe niż 1,5 m2 

każda, 

c) dla szyldów na wysięgnikach tzw. „semaforów”: 

- maksymalna odległość od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem - 80 cm, 

- maksymalna wysokość - 60 cm, 

- zakaz umieszczania wysięgników na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem 

istniejącego terenu, 

- powierzchnia: jednolita, ażurowa lub z zastosowaniem liter/znaków przestrzennych,  

d) tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych 

środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum 

dopuszczonego przez związane z nimi wymogi; 

10) dla tymczasowych reklam remontowo - budowlanych dopuszcza się: nieoświetlone reklamy 

na rusztowaniach budowlanych elewacji frontowych budynku, ogrodzeniach lub placu 

budowy z zastrzeżeniem: powierzchnia treści i znaków reklamy nie może przekraczać 25% 

konstrukcji rusztowania/powierzchni ogrodzenia/powierzchni tablicy reklamowej na placu 

budowy a pozostała powierzchnia reklamy powinna przedstawiać wizerunek 

elewacji/budynku, której remont/budowa dotyczy; 

11) dla reklam umieszczanych na wiatach przystankowych ustala się: 
a) reklama musi być umieszczona w sposób nie przesłaniający widoku drogi (ulicy), 

b) maksymalna łączna powierzchnia reklamy nie może przekraczać 30% powierzchni łącznej 

ścian wiaty. 
 

Rozdział 6 

Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 

§14.1. W celu właściwego kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się 
następujące zasady: 

1) linie rozgraniczające od strony terenów komunikacji takich jak drogi i place wzdłuż 
wydzielonych kwartałów urbanistycznych są tożsame z obowiązującymi liniami zabudowy, 

jeśli tych linii nie wyznaczono odrębnie na rysunku planu nr 1 lub nie określono w 

ustaleniach szczegółowych; 
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2) dla zabudowy frontowej ustala się: 
a) zakaz nadbudowy i zmiany kształtu dachu budynków frontowych wpisanych do rejestru 

zabytków o ile nie wynika to z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych, 

b) dla budynków określonych jako zabudowa o wartości historyczno-kulturowej - 

dopuszcza się adaptację strychów na funkcję zgodną z przeznaczeniem podstawowym 

terenu, z możliwością wprowadzenia lukarn i facjat, o ile wynika to z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, a także lokalizację 
zewnętrznych wind i klatek schodowych od strony podwórek, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) dopuszcza się nadbudowę budynków frontowych nie podlegających ochronie 

konserwatorskiej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, z zastrzeżeniem: 

wysokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki musi stanowić przedłużenie tych 

krawędzi w odniesieniu do istniejącej, na działkach sąsiednich, zabudowy o ile z 

materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych nie wynika 

inaczej, 

d) zabudowę uzupełniającą należy projektować w powiązaniu z zabudową sąsiednią tak, 

aby wysokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki była przedłużeniem tych 

krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, o ile ustalenia 

szczegółowe nie stanowią inaczej,  

e) przy realizacji zabudowy uzupełniającej należy nowoprojektowaną zabudowę 
lokalizować w linii ścian elewacji frontowej zabudowy sąsiedniej, o ile ustalenia 

szczegółowe nie stanowią inaczej, 

f) nakaz ochrony elewacji budynków frontowych poprzez: 

- zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem 

zmian wynikających z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych,  

- zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej, witryn, bram wejściowych  

i wjazdowych w zakresie ich formy, kolorystyki i materiału, z którego są wykonane 

z dopuszczeniem ewentualnej wymiany na elementy o charakterze odtworzeniowym, 

wynikającym z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych i z wykluczeniem stosowania tworzyw sztucznych;  

3) dla zabudowy oficynowej i gospodarczej ustala się: 
a) zakaz budowy i nadbudowy oficyn i zabudowy gospodarczej o wysokości wyższej niż 

kalenica budynku frontowego na danej posesji, 

b) dopuszcza się lokalizowanie wind i klatek schodowych zewnętrznych na elewacjach 

budynków od strony podwórek, 

c) dopuszcza się budowę galerii umożliwiających dostęp do lokali mieszkalnych lub 

usługowych. 
 

2. W zależności od funkcji obiektu - ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc do 

parkowania:  

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce /1 mieszkanie, 

2) obiekty zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące 

usługi hotelarskie, itp.) – 5 miejsc / 10 łóżek, 

3) obiekty administracji, biura – 15 miejsc / 1000m2 powierzchni użytkowej, 

4) obiekty handlu detalicznego - 15 miejsc / 1000m2 powierzchni użytkowej, 

5) usługi kultury: 

a) kina, multipleksy, teatry, sale koncertowe, itp. – 10 miejsc / na 150 miejsc siedzących, 

b) muzea, wystawy – 5 miejsc / 1000m2 powierzchni użytkowej, 

c) biblioteki o znaczeniu ponadlokalnym, domy kultury - 4 miejsca / 1000m2 powierzchni 

użytkowej / 150 miejsc w czytelni, 

6) usługi kultu religijnego (kościoły, kaplice, ośrodki rekolekcyjne, itp.) - 5 miejsc / 1000m2 

powierzchni użytkowej, 
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7) usługi komercyjne: 

a) banki, usługi finansowe, pocztowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, biura podróży, 

agencje nieruchomości, kancelarie adwokackie, itp. - 15 miejsc / 1000m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) gastronomia, kluby, salony gier, itp. – 10 miejsc / 100 miejsc, 

8) przychodnie publiczne / niepubliczne, gabinety lekarskie, dentystyczne, itp. – 5 miejsc / 15 

gabinetów, 

9) szkoły wyższe i pomaturalne – 10 miejsc / 100 studentów, 

10) szkoły podstawowe, zawodowe, specjalne, licea – 1 miejsce / 100 uczniów, 10 miejsc / 100 

uczniów w wieku powyżej 18 lat; 
 

3. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc przeznaczonych na parkowania pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową: 
a) 1% miejsc na od 4 do 100 miejsc do parkowania, 

b) 2% liczby miejsc powyżej 100 miejsc do parkowania. 

 

Rozdział 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
 

§15. W granicach obszaru objętego planem obowiązują: 
1) zasady i warunki zagospodarowania dotyczące terenów położonych w otoczeniu lotniska oraz 

nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, w tym 

umieszczonych na nich urządzeń np. maszty, anteny, itp. - określone w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Toruń i przepisach odrębnych; 

2) w zakresie zabudowy i zagospodarowania na terenach bezpośrednio przyległych do 

istniejących, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci infrastruktury 

technicznej - ograniczenia określone w przepisach odrębnych. 
 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 

§16. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 

1) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem: 

a) układ drogowy nadrzędny, stanowiący połączenie obszaru z zewnętrznym układem 

komunikacyjnym, obejmuje (w granicach obszaru objętego planem) drogi publiczne 

ulice: klasy głównej - KD(G), zbiorczej - KD(Z), 

b) układ drogowy, obsługujący tereny położone w obszarze objętym planem, obejmuje 

drogi publiczne – ulice: klasy lokalnej - KD(L), klasy dojazdowej - KD(D), drogi 

wewnętrzne – KDW, w tym drogi wewnętrzne – rynki miejskie – KW/KP; 

2) w zakresie nawierzchni ulic, placów, ścieżek rowerowych, alejek i przejść pieszych ustala się: 
a) nakaz kształtowania ich nawierzchni wg kompleksowych projektów dla poszczególnych 

ulic, placów, terenów zieleni, wnętrz urbanistycznych i otoczenia obiektów publicznych,  

b) zasadę wyznaczania w terenach dróg publicznych i dróg wewnętrznych - jezdni, przez 

wyróżnienie jej od pozostałych części ulicy (dla pieszych i ewentualnie dla rowerów) 

fakturą nawierzchni, 

c) zakaz stosowania sztucznych wykładzin na nawierzchniach ulic i rynków; 

3) w zakresie układu geometrycznego: ulic, placów/rynków miejskich, ciągów pieszych i ciągów 

pieszo-jezdnych - nakaz zachowania: 

a) szerokości wyznaczonych istniejącą linią zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe nie 

stanowią inaczej 

b) przejść i przejazdów bramowych łączących poszczególne podwórza i wnętrza kwartałów 

urbanistycznych z przyległymi ulicami i placami/rynkami miejskimi. 
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Rozdział 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 

§17.1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: 

1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej (nowych i przebudowywanych) jako 

podziemnych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy elementów niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania w przestrzeni np. trakcji tramwajowej oraz elementów sieci związanych z 

obsługą terenu np. oświetlenie, hydranty ppoż., itp.; 

3) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych z miejskiej 

sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń 

elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej lub projektowanej sieci gazowej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

7) zaopatrzenie w energię cieplną – z sieci ciepłowniczej, z urządzeń lokalnych lub 

indywidualnych z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 2. 
 

2. Dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb urządzeń infrastruktury technicznej, o 

powierzchniach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania tych budowli.  
 

DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe dla kwartałów urbanistycznych oznaczonych literą „Z” i terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi w tych kwartałach 
 

Rozdział 1 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.1 
 

§18. Dla kwartału urbanistycznego Z.1, ograniczonego ulicami: Fosa Staromiejska – 

Wilama Horzycy - Wały gen. Sikorskiego – plac Teatralny, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–(Z.1)U1 

o przeznaczeniu: 

a) podstawowym - teren zabudowy usługowej z zakresu kultury, 

b) dopuszczalnym: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. a, 

b) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków - Teatr im. W. Horzycy przy placu 

Teatralnym 1 (nr wpisu A/277), zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 5 lit. b÷e, lit. i, lit. k, pkt 6, pkt 

7 lit. b, pkt 8, pkt 9 lit.d, pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) adaptacja budynków bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 
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c) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wykonywanych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.2 
 

§19. Dla kwartału urbanistycznego Z.2, ograniczonego ulicami: Fosa Staromiejska – Wały. 

gen. Sikorskiego – Wilama Horzycy, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06–(Z.2)U2 i 76.06–(Z.2)ZP1; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – nie 

występuje potrzeba określania; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§20. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.2)U2 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym z zakresu nauki i szkolnictwa 

wyższego, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit. b, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów, urządzeń nagłaśniających oraz innych urządzeń 

technicznych na elewacjach budynku od strony przestrzeni publicznej, 
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c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków – obiekt dawnej Szkoły 

Przemysłowej obecnie budynek Collegium Maius UMK i murowane ogrodzenie 

położone na dz. nr 61/2 przy ul. Fosa Staromiejska 3 (nr wpisu A/509/1-2), zgodnie z 

rysunkiem planu nr 2,  

c) nakaz zachowania i ochrony historycznego ogrodzenia od strony ul. Fosa Staromiejska w 

zakresie wysokości, kształtu i materiałów, z których jest wykonane; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych -  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt. 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. 

c÷d, lit. f, lit. i, pkt 6, pkt 7 lit. b, lit. d÷e, pkt 9 lit. d, pkt 10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie, 

b) adaptacja budynków bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

c) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w §12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej:  

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych – ul.: Fosa Staromiejska, Wilama 

Horzycy, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§21. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.2)ZP1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zieleni urządzonej – publicznej - skwer, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów małej architektury 

takich jak np.: ławki, kosze na śmieci oraz obiektów szczególnych, itp.;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

§12: pkt 1, pkt 2 lit.a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w§13: ust. 1 pkt 5, ust. 2,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy elementów MSI, 

c) zakaz grodzenia terenu, 

d) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy elementów przeznaczenia 

dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b; 

6) nie występuje potrzeba określenia zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu, minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego 

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej - ul. Fosa Staromiejska,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5. 
 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.3 
 

§22. Dla kwartału urbanistycznego Z.3, ograniczonego ulicami: Franciszkańską – Fosą 
Staromiejską – Chełmińską, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.3)U/MW1 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – tereny zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym - urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- elewację frontową budynku przy ul. Franciszkańskiej 10 oraz piwnice pod 

budynkiem frontowym i oficyną wschodnią położone na dz. nr 28 (nr wpisu A/1604), 

- kamienicę przy ul. Franciszkańskiej 12 wraz z dz. nr 44/4 (nr wpisu A/278), 

- bryłę i elewację kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 20/Fosa Staromiejska 18 (nr 

wpisu A/1691), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- spichlerza przy ul. Franciszkańskiej: 4 i 6, 

- kamienic przy ul. Franciszkańskiej: 8, 10 z oficyną wschodnią, 14, 16 z oficynami od 

ul. Fosa Staromiejska, 

- kamienic przy ul. Fosa Staromiejska: 6, 20, 24, 26, 28, 30, 
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- budynków mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej: 13 (narożny), 15, 17, 19 i 21, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, pkt 7, pkt 

9÷10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul.: Chełmińska 13/Franciszkańska 

2, Franciszkańska: 8, 10, 14, 18, Fosa Staromiejska 22; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) dopuszcza się nadbudowę/zabudowę odtworzeniową parterowego budynku przy ul. Fosa 

Staromiejska 22, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a÷c, lit. f, pkt 3, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 
sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych – ul.: Fosa Staromiejska  

i Franciszkańskiej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.4 
 

§23. Dla kwartału urbanistycznego Z.4, ograniczonego ulicami: Piekary – Franciszkańską – 

Chełmińską – Rynkiem Staromiejskim – Panny Marii, ustala się: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06–(Z.4)U/MW2, 76.06–(Z.4)U3 i 76.06–

(Z.4)U4; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17; 
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5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§24. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.4)U/MW2 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 4, pkt 5, pkt 8÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze i drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– kamienicę wraz z działką nr 44/4 przy ul. Franciszkańskiej 9 (nr wpisu A/1398), 

– spichlerz przy ul. Franciszkańskiej 11 (nr wpisu A/514),  

– kamienicę przy ul. Chełmińskiej 5 (nr wpisu A/251),  

– portal kamienicy i kamienicę z oficyną na dz. nr 53 przy ul. Chełmińskiej 7 (nr wpisu 

A/1356),  

– kamienicę wraz z dz. nr 43/2 i fasadę kamienicy przy Rynku Staromiejskim 19 (nr 

wpisu A/302 i A/508), 

– kamienicę przy Rynku Staromiejskim 20 (nr wpisu A/186), 

– elewację frontową kamienicy piętrowej przy Rynku Staromiejskim 23 (nr wpisu 

A/562), 

– elewację frontową i klatkę schodową wraz z wyposażeniem kamienicy przy Rynku 

Staromiejskim 18 (nr wpisu A/1744/1-2/, 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
– kamienic przy ul. Franciszkańskiej: 3, 5, 7 i 13, 

– budynków mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej: 3, 9 i 11 (narożny),  

– kamienic przy Rynku Staromiejskim: 18, 21, 22, 23 wraz z oficyną, 24, 25, 26  

i 27(narożna),  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 2÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, pkt 

7, pkt 9, pkt 10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul. Rynek Staromiejski 18, 

Chełmińska: 3, 7, Franciszkańska: 3, 9, 13; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa,  

c) dopuszczalna zabudowa odtworzeniowa oficyn na dz. nr 42 (ul. Franciszkańska 13), 
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d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1÷3, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru objętego planem, w tym poprzez 

drogi wewnętrzne. 
 

§25. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.4)U3 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultury, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury, 

– funkcja wystawowo-dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. a, pkt 9÷10, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze i drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit.c, 

b) wskazuje się elementy, położone przy ul. Franciszkańskiej 15/19, wpisane do rejestru 

zabytków - relikty zespołu dawnej gazowni: obudowa architektoniczna zbiornika 

gazowego, dom gazowników, mur ogrodzeniowy we fragmencie północno-zachodnim (nr 

wpisu A/148/1-3), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) nakaz zachowania historycznego muru granicznego od strony terenu oznaczonego 

symbolem 76.06–(Z.4)U4 w zakresie jego kształtu, wysokości, materiału, z którego jest 

zbudowany; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6,  

pkt 7 lit. a÷f, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c, 

c) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 
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tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu od strony 

terenów komunikacji z uwzględnieniem murów i ogrodzeń,  
f) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej – ul. Franciszkańskiej. 
 

§26. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.4)U4 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultu religijnego z towarzyszącą 
funkcją administracyjną i mieszkaniową, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– funkcja wystawowo-dydaktyczna,  

– obiekty małej architektury, 

– zabudowa gospodarczo-garażowa lokalizowana od strony ul. Piekary; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4, pkt 6÷7, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze i drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12: pkt 1 lit. a, lit.b, pkt 2 lit a, lit c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul.: Piekary 

32/ Panny Marii 4 (nr wpisu A/406),  

– fasadę plebani kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

przy ul. Panny Marii 2 (nr wpisu A/521), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską plebani kościoła pw. Wniebowzięcia Najswiętszej 

Marii Panny (3 budynki), ujętej w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonej, na rysunku 

planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania krużganka z południowym murem granicznym w zakresie jego 

kształtu, detalu architektonicznego,wysokości i materiału, z którego jest zbudowany, 

e) nakaz zachowania zachodniego historycznego muru granicznego w zakresie jego 

kształtu, wysokości i materiału, z którego jest zbudowany, 

f) nakaz zachowania historycznego muru granicznego od strony terenu oznaczonego 

symbolem 76.06–(Z.4)U3 w zakresie jego kształtu, wysokości, materiału, z którego jest 

zbudowany; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 



 28

b) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wykonywanych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – budynek 

adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, z zastrzeżeniem 

lit. f, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu od strony 

terenów komunikacji z uwzględnieniem murów i ogrodzeń,  
f) dla dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej lokalizowanej od strony ul. Piekary 

– maksymalna wysokość zabudowy tożsama z wysokością zachodniego muru 

granicznego, 

g) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, liturgicznych, dydaktycznych  

i artystycznych, 

h) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej – ul. Piekary. 
 

Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.5 
 

§27. Dla kwartału urbanistycznego Z.5, ograniczonego placem Rapackiego oraz ulicami:– 

Fosa Staromiejska – Piekary – Kopernika, ustala się: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06–(Z.5)U5, 76.06–(Z.5)MW/U1 i 76.06-

(Z.5)KP1;  
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów -– nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§28.Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.5)U5 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym z zakresu użyteczności publicznej 

i mieszkalnictwa zbiorowego, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 1 lit a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– budynek miejskich szkół żeńskich obecnie Sądu Okręgowego na dz. nr 33/6 przy  

ul. Fosa Staromiejska nr 10A (nr wpisu A/550),  

– dawną Bursę Gimnazjum Toruńskiego przy ul. Piekary 49 (nr wpisu A/511), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- budynku Sądu Rejonowego przy ul. Fosa Staromiejska 12/14, 

- budynku Sądu Okręgowego przy ul. Piekary 51,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych,  

d) nakaz zachowania historycznych murów granicznych w zakresie ich kształtu, wysokości  

i materiału, z którego są zbudowane; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10, 

b) nakaz zachowania przedogródków od strony ul. Fosa Staromiejska oraz ich ogrodzeń w 

zakresie ich kształtu, wysokości i materiału, z którego są zbudowane; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

b) zabudowa pierzejowa od strony ul. Piekary, z zastrzeżeniem lit. g, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 3 lit. b, 

d) zakaz lokalizacji nowej zabudowy gospodarczo-garażowej, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

g) obowiązujące linie zabudowy: 

– tożsame z liniami elewacji budynków od strony ul. Fosa Staromiejska z wyłączeniem 

odcinków, na których występuje – od strony ul. Fosa Staromiejska i ul. Piekary – 

mur graniczny, 

– tożsame z liniami elewacji budynków przy ul. Piekary, 

h) nakaz ochrony istniejącej zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul.: Fosa Staromiejska, Piekary, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§29. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.5)MW/U1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, 
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c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– kamienicę wraz z dz. nr 199 przy ul. Piekary nr 23 (nr wpisu A/706),  

– fasadę kamienicy przy ul. Piekary 25 (nr wpisu A/565),  

– fasadę kamienicy przy ul. Piekary 33 (nr wpisu A/926), 

– 2 kamienice na dz. nr 189 i 185 przy ul. Piekary 35 i 39 (nr wpisu A/1/1-2), 

– kamienicę „Łuk Cezara” na dz. nr 187 przy ul. Piekary 37 (nr wpisu A/77), 

– dom barokowy przy ul. Piekary 41(nr wpisu A/1374), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy placu Rapackiego: 4, 5, 6, 7, 8 i 9, 

- kamienic przy ul. Fosa Staromiejska: 2-4, 6 i 8, 

- kamienic przy ul. Piekary: 21, 25, 27, 29, 31, 33, 43, 45 i 47 

- kamienicy przy ul. Kopernika 42, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. a÷c, lit. f, lit. i, pkt 

7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Kopernika 42, Piekary: 23, 29, 

47, Fosa Staromiejska 8, plac Rapackiego: 5, 7, 8; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy - tożsame z liniami elewacji budynków od strony:  

ul. Piekary, ul. Kopernika, odcinka placu Rapackiego, odcinka ul. Fosa Staromiejska  

i publicznego placu miejskiego oznaczonego symbolem 76.06-(Z.5)KP1, 

g) nakaz zachowania pasażu pieszego pomiędzy ul. Piekary a placem Rapackiego; 



 31

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§30. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.5)KP1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – publiczny plac miejski, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury, 

– funkcja wystawowo-dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w§10 pkt 1, pkt 2 lit. b, z zastrzeżeniem lit. b 

b) dopuszcza się stoiska handlowe na zasadach określonych w §13 ust. 5 pkt 2 ÷5; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 3 pkt 1÷2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w § 12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 4, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt. 6, pkt 8 lit. b, pkt 10 - z zastrzeżeniem lit. 

b÷c, 

b) dopuszcza się szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o 

których mowa w §13 ust. 6 pkt 9 lit. c, 

c) dopuszcza się tablice informacyjne, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych 

śroków pomocowych (np. UE, itp.), o powierzchni ograniczonej do minimum 

dopuszczonego przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania pasażu pieszego pomiędzy ul. Piekary a placem Rapackiego, 

b) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów obiektów, linii zabudowy, 

c) nie występuje potrzeba określenia wskaźników w zakresie miejsc do parkowania, w tym 

miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 

sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, 

b) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5. 
 

Rozdział 6 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.6 
 

§31. Dla kwartału urbanistycznego Z.6, ograniczonego ulicami: Piekary - Panny Marii – 

Rynkiem Staromiejskim - Różaną, ustala się: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.6)U/MW3, 76.06-(Z.6)U6 i 76.06-

(Z.6)U7; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 
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4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§32. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.6)U/MW3 ustala się  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– 2 kamienice wraz z częścią dz. nr 1/1 i 2/1 przy ul. Piekary 30/Panny Marii 15/17  

(nr wpisu A/1262/1-2),  

– kamienicę na dz. nr 5 przy ul. Panny Marii 9 (nr wpisu A/554),  

– kamienicę przy Rynku Staromiejskim 17 (nr wpisu A/572), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
– kamienicy przy ul. Piekary 28, 

– kamienic przy ul. Panny Marii: 3, 5, 7 i 11,  

– spichrza przy ul. Panny Marii 13,  

– kamienicy z oficyną boczną przy Rynku Staromiejskim 16,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania historycznego muru na działce nr 10, 

e) nakaz zachowania historycznego muru granicznego w południowej linii granicznej 

działki nr 4; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul. Panny Marii 11, 13; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 
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procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami elewacji budynków od strony: ul. Panny 

Marii, ul. Piekary i Rynku Staromiejskiego; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Piekary, w tym poprzez drogi wewnętrzne. 
 

§33. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.6)U6 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– funkcja wystawowo-dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. a÷b,  

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit.c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - zespół Poczty Głównej oraz 

dawnego Urzędu Telegraficznego: budynek główny Urzędu, dawny budynek 

gospodarczy przy ul. Piekary 26/Rynek Staromiejski 15 wraz z działką nr 11 (nr wpisu 

A/132/1-2), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) nakaz zachowania i ochrony historycznego ceglanego muru w południowej linii 

granicznej terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷d, lit. f, lit. i, pkt 7, 

pkt 8 lit b, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacji bocznej budynku przy ul. Rynek Staromiejski 15; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) zakaz lokalizowania nowych budynków gospodarczych, garażowych, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1, 

e) dopuszcza się zabudowę odtworzeniową w formie pierwotnej (piętrowej) wysokości 

bryły w odniesieniu do budynku dawnej remizy strażackiej, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 



 34

h) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Piekary. 
 

§34. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.6)U7 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultu religijnego z towarzyszącą 
funkcją administracyjną i mieszkaniową, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury, 

– funkcja wystawowo-dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4 lit. a÷b, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit c, 

b) wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków – kościół, dawniej ewangelicki, 

obecnie rzymsko-katolicki pod wezwaniem Ducha Św. przy Rynku Staromiejskim 14 (nr 

wpisu A/404), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską - kamienicy przy ul. Piekary 24 (narożnej), ujętej w 

gminnej ewidencji zabytków - oznaczonej, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania historycznego ceglanego muru granicznego od strony ul. Różanej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. 

c÷d, lit. f, lit. i, pkt 6÷10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) adaptacja budynku kościoła pod wezwaniem Ducha Św. bez zmiany obrysu 

zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

c) zakaz lokalizacji nowej zabudowy gospodarczo-garażowej, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 pkt 2 lit. a÷b, lit. f, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 
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g) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu z wyjątkiem 

obowiązującej linii zabudowy od strony Rynku Staromiejskiego, którą wyznacza fasada 

kościoła pod wezwaniem Ducha Św., 

h) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, liturgicznych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Piekary. 
 

Rozdział 7  

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.7 
 

§35. Dla kwartału urbanistycznego Z.7, ograniczonego ulicami: Piekary – Różaną – św. 

Ducha - Kopernika, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.7)U/MW4 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10,  

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy się wpisane do rejestru zabytków: 

– kamienicę wraz z dz. nr 155 przy ul. Piekary 20 (nr wpisu A/127), 

– kamienicę przy ul. Kopernika 38 (nr wpisu A/266),  

– kamienicę przy ul. św. Ducha 21 (nr wpisu A/590), 

– kamienicę przy ul Różanej 5, (nr wpisu A/564), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
– kamienic przy ul. Piekary:16, 18 i 22, 

– kamienic przy ul. Kopernika: 32 (narożnej), 34, 36 i 40 (narożnej), 

– kamienic przy ul. Różanej:1 (narożnej), 3,  

– kamienicy przy ul. św. Ducha 17/19, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych ceglanych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu, z dopuszczeniem ich włączenia w mury oficyn; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul. Piekary: 16, 20, św. Ducha 21, 

Kopernika: 34, 36; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
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b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 z zastrzeżeniem: nakaz zachowania 

ciągu pieszego pod arkadami w istniejącej szerokości, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej - ul. Piekary, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia. o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 8 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.8 
 

§36. Dla kwartału urbanistycznego Z.8, ograniczonego ulicami: Pod Krzywą Wieżą – 

Kopernika – Piekary, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.8)MW/U2 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych w parterach budynków 

frontowych przy ul. Kopernika, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– budynek mieszkalny przy ul. Piekary 1/3 (nr wpisu A/162), 

– kamienicę przy ul. Piekary 5 (nr wpisu A/190), 

– kamienicę przy ul. Piekary 7 (nr wpisu A/591) 
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– fasadę kamienicy (domu gotyckiego) przy ul. Piekary 9 (nr wpisu A/555), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienic przy ul. Pod Krzywą Wieżą: 10 (narożnej), 12, 16, 18, 20, 22 i 24, 

– kamienic przy ul. Kopernika: 39, 41, 43, 45 i 47,  

– kamienic przy ul. Piekary: 9, 11, 13, 15 i 17, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych ceglanych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul. Pod Krzywą Wieżą 10, 20, 24; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: dla budynku narożnego Piekary 1 od strony ul. Pod Krzywą Wieżą - 

obowiązująca linia zabudowy jest tożsama z linią bocznej elewacji tego budynku 

włącznie z przyporami; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul.: Kopernika, Piekary, w tym 

poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 9 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.9 
 

§37. Dla kwartału urbanistycznego Z.9, ograniczonego ulicami: Piekary – Kopernika – św. 

Ducha – Rabiańską, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.9)MW/U3 o przeznaczeniu: 
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a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym - urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych przy ul. Kopernika, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10,  

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz ochrony istniejącej zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– spichlerz położony na dz. nr 177 przy ul. Piekary 4 (nr wpisu A/138), 

– kamienicę oznaczoną geodezyjnie jako dz. nr 171 przy ul. Piekary 8 (nr wpisu 

A/595), 

– spichlerz na dz. nr 175 przy ul. Rabiańskiej 22A (nr wpisu A/92), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską  
– kamienic przy ul. Piekary: 6, 10, 12 i 14 (narożnej),  

– kamienic przy ul. Kopernika: 23 (narożnej), 25, 27, 29 (dawnej gospody 

krawieckiej), 31, 33 i 35/37 (podwójnej, narożnej),  

– kamienic przy ul. św. Ducha: 5, 7, 9 i 11, 

– domu przy ul. Rabiańskiej 22, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych,  

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu, 

e) nakaz zachowania ochrony historycznego muru z bramą wjazdową i furtką w murze 

południowym od strony ul. Rabiańskiej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i, pkt 

7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Kopernika 27, Piekary 12; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem: zakaz zabudowy działki nr 176 w pierzei  

ul. Rabiańskiej, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 
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f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem:  

– dla budynku narożnego Piekary 4/ Kopernika 37 od strony ul. Piekary - obowiązująca 

linia zabudowy jest tożsama z linią bocznej elewacji tego budynku włącznie z 

przyporą, 
– obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy historycznego muru z bramą wjazdową  

i furtką (dz. nr 176) w pierzei ul. Rabiańskiej; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul.: Kopernika, św. Ducha, w tym 

poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 30%. 
 

Rozdział 10 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.10 
 

§38. Dla kwartału urbanistycznego Z.10, ograniczonego ulicami: Piekary –Rabiańską – św. 

Ducha – Pod Krzywą Wieżą, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.10)U/MW5 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – nie występuje potrzeba określenia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 5, pkt 8÷10,  

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się na elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- spichlerz wraz z dz. nr 179 przy ul. Rabiańskiej 19 (nr wpisu A/28), 

- dwa spichlerze połączone przy ul. Rabiańskiej 21 i 21A (nr wpisu A/276), 

- spichlerz przy ul. Rabiańskiej 23 (nr wpisu A/902), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską kamienicy przy ul. św. Ducha 1, ujętej w gminnej 

ewidencji zabytków - oznaczonej, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o wartościach 

historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, pkt 7, pkt 9÷10; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. f,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: dla budynku narożnego Piekary 2/ Rabiańska 23 od strony ul. Pod 

Krzywą Wieżą - obowiązująca linia zabudowy jest tożsama z linią bocznej elewacji tego 

budynku włącznie z przyporą; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej:  

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 11 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.11 
 

§39. Dla kwartału urbanistycznego Z.11, ograniczonego ulicami: św. Ducha – Rynkiem 

Staromiejskim – Żeglarską – Kopernika, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.11)U/MW6 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
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a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz ochrony istniejącej zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

- kamienicę przy Rynku Staromiejskim 4 (nr wpisu A/924), 

- Dwór Artusa przy Rynku Staromiejskim 6 (nr wpisu A/211), 

- Pałac Meissnera przy Rynku Staromiejskim 7 z oficyną (nr wpisu A/520), 

- kamienicę przy Rynku Staromiejskim 9 (nr wpisu A/185), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. św. Ducha: 14/16 i 18, 

- kamienic przy Rynku Staromiejskim nr: 3, 5 z oficyną, 8, 10, 11, 12 i 13 (narożnej), 

- kamienic przy ul. Żeglarskiej nr: 23 (narożnej), 25, 27, 29 i 31 (narożnej),  

- kamienic przy ul. Kopernika nr: 14, 16, 18, 20 (d. spichrza), 22 (d. „Domu Wagi”), 

24, 26 i 28,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu 

kwartału/terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, 

lit. i, pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Żeglarskiej: 25, 31, 

Kopernika: 14, 16, św. Ducha: 18, 20, Rynku Staromiejskim: 5, 6, 8, 9, 11; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów- nie 

występuje potrzeba określenia; 
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11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 12 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.12 
 

§40. Dla kwartału urbanistycznego Z.12, ograniczonego ulicami: św. Ducha – Kopernika – 

Żeglarską – Rabiańską ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.12)U/MW7 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej,  

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych przy ul.: św. Ducha, Kopernika, Żeglarskiej, z funkcji usługowej na 

mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

- budynek przy ul. św. Ducha 10 (nr wpisu A/1336), 

- kamienicę przy ul. św. Ducha 12 (nr wpisu A/1337), 

- kamienicę (dom) wraz z zabudową podwórza przy ul. Kopernika 15 (nr A/961), 

- kamienicę „Muzeum Domu Kopernika” przy ul. Kopernika 17 (nr wpisu A/962), 

- kamienicę przy ul. Kopernika19 (nr wpisu A/529),  

- kamienicę przy ul. Kopernika 21 (nr wpisu A/522), 

- kamienicę z oficyną północną wraz z dz. nr 133 przy ul. Żeglarskiej 9 (nr wpisu 

A/1347), 

- kamienicę wraz z dz. nr 132 przy ul. Żeglarskiej 11 (nr wpisu A/1270), 

- kamienicę przy ul. Żeglarskiej 13 (nr wpisu A/248), 

- kamienicę przy Żeglarskiej 15 (nr wpisu A/512), 

- kamienicę przy ul. Rabiańskiej 6 (nr wpisu A/597) 

- kamienicę przy ul. Rabiańskiej 8 (nr wpisu A/531),  

- wozownię artyleryjską przy ul. Rabiańskiej 20 (nr wpisu A/165), 

- mur graniczny (na długości ok. 23m) pomiędzy posesjami: Kopernika 13 i Kopernika 

15 (nr wpisu A/1664), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- oficyny przy ul. Kopernika 1,  

- dawnego magazynu przy ul. Kopernika 3, 

- kamienic przy ul. Kopernika: 5, 7, 9, 11 i 13,  

- kamienic przy ul. Żeglarskiej: 17/19 i 21 (narożnej),  

- kamienic przy ul. Rabiańskiej: 10, 12, 14, 16 i 18,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych, 
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d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu 

kwartału/terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit.f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Żeglarskiej: 15, 21, 

Rabiańskiej: 2, 6, 18, 20, św. Ducha: 8, 10, Kopernika: 1, 5, 9, 19; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , 

b) zabudowa pierzejowa,z zastrzeżeniem lit. f, 

c) obowiązują ustalenia o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: dla budynku Rabiańska 2 - obowiązująca linia zabudowy jest tożsama z 

linią elewacji tego budynku włącznie z przyporą; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych – ul. św. Ducha, ul. Rabiańskiej, 

odcinka ul. Żeglarskiej, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 13 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.13 
 

§41. Dla kwartału urbanistycznego Z.13, ograniczonego ulicami: św. Ducha – Rabiańską – 

Żeglarską – Bankową, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.13)MW/U4 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,  

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 
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c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit.c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- fasadę spichrza przy ul. Rabiańskiej 1/3 (nr wpisu A/563), 

- spichlerz wraz z częścią dz. nr 172/1 przy ul Rabiańskiej 9 (nr wpisu A/104), 

- kamienicę wraz z dz. nr 71 przy ul. Rabiańskiej 11 (nr wpisu A/101), 

- kamienicę przy ul. Żeglarskiej 5 (nr wpisu A/916), 

- kamienicę przy ul. Żeglarskiej 7 (nr wpisu A/915), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. Rabiańskiej: 1/3, 5, 7, 13 i 15, 

- budynku mieszkalno-usługowego (d. magazynu solnego, budynku narożnego) przy 

ul. Rabiańskiej 17, 

- kamienic przy ul. Żeglarskiej: 1 (narożnej) i 3, 

- kamienic przy ul. Bankowej: 4, 6, 8, 12 i 14/16, 

- oficyn przy ul.: Bankowej 2a, Rabiańskiej 1a, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu 

kwartału/terenu, 

e) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru z bramą wjazdową i furtką w murze 

południowym od strony ul. Bankowej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷ c, lit. f, 

lit. i, pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul. Żeglarskiej: 1, 5, 7, oficyny 

tylnej (Bankowa 2a), Bankowej: 4, 16, św. Ducha 4, Rabiańskiej: 1a, 3, 5; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f,  

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem:  

– dla budynku narożnego Bankowa 16/ św.Ducha - obowiązująca linia zabudowy jest 

tożsama z linią bocznej elewacji tego budynku, 

– dla budynku przy ul. Rabiańskiej 1a – obowiązująca linia zabudowy jest tożsama z 

linią elewacji tego budynku, 

– dla budynku przy ul. Bankowej 2a - nieprzekraczalna linia zabudowy jest tożsama z 

linią elewacji tego budynku; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej:  

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul. Rabiańskiej, odcinka  

ul. Żeglarskiej, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 14 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.14 
 

§42. Dla kwartału urbanistycznego Z.14, ograniczonego ulicami: Żeglarską – św. Jana– 

Łazienną – murami miejskimi, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.14)U/MW8 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10 z zastrzeżeniem: ustalenie 

dotyczące ochrony powierzchni dachów obowiązuje również w odniesieniu do bocznych 

części budynków frontowych i oficyn zlokalizowanych w południowej części kwartału 

(przy murach miejskich) od strony przestrzeni publicznej (Bulwaru Filadelfijskiego), 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków i oficyn zlokalizowanych w południowej części 

kwartału (przy murach miejskich) od strony przestrzeni publicznej (Bulwaru 

Filadelfijskiego); 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w§11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- kamienicę przy ul. Żeglarskiej 6 wraz z oficynami (nr wpisu A/535),  

- Pałac Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 (nr wpisu A/401), 

- kamienicę przy ul. Żeglarskiej 10 ( nr wpisu A/1515), 

- dom przy ul. Żeglarskiej 16 wraz z oficyną boczną (nr wpisu A/518),  

- dom przy ul. św. Jana 1-3 (nr wpisu A/273), 

- kamienicę przy ul. Łaziennej 3 (nr wpisu A/928), 

- kamienicę przy ul. Łaziennej 5 wraz z oficyną (nr wpisu A/258), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
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- kamienic przy ul. Żeglarskiej: 2, 4 i 12/14 (Hotel Zajazd Staropolski),  

- kamienic przy ul. Łaziennej: 1, 7 i 9,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu 

kwartału/terenu, 

e) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru z bramą wjazdową na działce nr 88 od 

strony ul. św. Jana, 

f) dopuszcza się odtworzenie murku o maksymalnej wysokości 1,0m, oddzielającego 

podwórze przy Żeglarskej 6 – dz. nr 83 i Żeglarskej 4 – dz. nr 82; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit.i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych oficyn zlokalizowanych w południowej części 

kwartału (przy murach miejskich) oraz elewacjach bocznych budynków przy  

ul.: Żeglarskiej: 2, 8, 14, 16, św. Jana 1-3, Łaziennej 1; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: 

– dla elewacji bocznej budynku narożnego Żeglarska 16, od strony ul. św. Jana - 

obowiązująca linia zabudowy jest tożsama z linią bocznej elewacji tego budynku 

włącznie z przyporami, 

– dla zabudowy oficynowej na działce nr 88 – ul. św. Jana 5 – obowiązująca linia 

zabudowy jest tożsama z linią elewacji tych oficyn; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul.: Żeglarskiej, św. Jana, Łaziennej,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
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Rozdział 15 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.15 
 

§43. Dla kwartału urbanistycznego Z.15, ograniczonego ulicami: Łazienną - Ciasną – 

Mostową – murami miejskimi, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06–(Z.15)U/MW9 i 76.06-(Z.15)E1; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§44. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.15)U/MW9 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wyłącznie jako funkcja istniejąca, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10 z zastrzeżeniem: ustalenie 

dotyczące ochrony powierzchni dachów obowiązuje również w odniesieniu do bocznych 

części budynków frontowych i oficyn zlokalizowanych w południowej części kwartału 

(przy murach miejskich) od strony przestrzeni publicznej (Bulwaru Filadelfijskiego), 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków i oficyn zlokalizowanych w południowej części 

kwartału (przy murach miejskich) od strony przestrzeni publicznej (Bulwaru 

Filadelfijskiego); 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- kamienicę przy ul. Łaziennej 4 wraz z oficyną i dz. nr 97 (nr wpisu A/537), 

- kamienicę przy ul. Łaziennej 6 (nr wpisu A/538), 

- kamienicę wraz z wolnostojącą oficyną i dz. nr 99 oraz część dz. nr 100/2 przy  

ul. Łaziennej 8 (nr wpisu A/1027/1-2),  

- fasadę kamienicy przy ul. Łaziennej 10 (nr wpisu A/ 553),  

- budynek mieszkalny przy ul. Ciasnej 7 (nr wpisu A/255), 

- dom dawny tzw. spichlerz „szwedzki” przy ul. Mostowej 1 (nr wpisu A/129), 

- kamienicę przy ul. Mostowej 7 (nr wpisu A/598), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. Łaziennej: 2, 10, 12 i 14 (narożnej, dawne „Łazienki”), 

- kamienic przy ul. ul. Mostowej:3 i 5,  
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ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz terenu, 

e) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów bramnych od strony ul. Ciasnej 

(wjazd na działkę nr 108) i Łaziennej (wjazd na działki nr 101 i 103); 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. a÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych oficyn zlokalizowanych w południowej części 

terenu (przy murach miejskich) oraz elewacjach bocznych budynków przy ul.: Mostowej: 

1, 3, 7, Łaziennej: 2, 6, 10, 12, 14, Ciasnej 7; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w§14 ust. 1 pkt 2÷3 z zastrzeżeniem: dla 

bocznych elewacji budynków frontowych i elewacji oficyn zlokalizowanych w 

południowej części kwartału (przy murach miejskich) – obowiązują ustalenia jak dla 

zabudowy frontowej, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy – tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu z 

zastrzeżeniem: 

– ustalenie nie dotyczy odcinków murów bramnych od strony ul. Łaziennej i Ciasnej, o 

których mowa w pkt 3 lit e, 

– ustalenie nie dotyczy obowiązującej linii zabudowy od strony murów miejskich 

tożsamej z liniami elewacji bocznych budynków frontowych i oficyn z 

uwzględnieniem łącznika z Basztą Żuraw (na działce nr 110); 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul. Łaziennej, Ciasnej i Mostowej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§45. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.15)E1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – stacja 

transformatorowa, 

b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określenia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, nie zbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zakaz reklam z 

wyłączeniem tymczasowych reklam remontowo budowlanych, dla których obowiązują 
ustalenia §13 ust.6 pkt 10; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) zakaz nadbudowy, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, gabarytów obiektów; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Ciasnej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w§17 ust. 1 pkt 1÷2. 
 

Rozdział 16 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.16 
 

§46. Dla kwartału urbanistycznego Z.16, ograniczonego ulicami: Mostową – Ciasną – 

Podmurną, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.16)U/MW10 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym - urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali w pierzei ul. Mostowej, usytuowanych w 

parterach budynków frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z 

zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, 

niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust.1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- kamienica narożna – dawny spichlerz wraz z dz. nr 119 przy ul. Mostowej 2  

(nr wpisu A/1359), 

- kamienicę wraz z dz. nr 120/2 przy ul. Mostowej 4 (nr wpisu A/1360), 

- dawne spichrze z oficynami – zespół trzech kamienic - spichlerz przy  

ul. Mostowej 6 (nr wpisu A/917/1-3), 

- dom gotycki narożny przy ul. Podmurnej 1 – dawny spichrz z przybudówką  
(nr wpisu A/1516), 

- spichlerz położony na dz. nr 122 przy ul. Podmurnej 3A (nr wpisu A/558), 

- spichlerz położony na dz. nr 121 przy ul. Podmurnej 5 (nr wpisu A/557), 

- dom mieszkalny - dawny spichlerz położony w północnej części dz. nr 124/1  

przy ul. Podmurnej 7a (nr wpisu A/561), 

- kamienica – dawny spichlerz przy ul. Podmurnej 11 (nr wpisu A/400), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienic przy ul. Mostowej: 8, 10 i 12 (narożna), 

– kamienicy - dawnego spichlerza przy ul. Podmurnej 7, 

– budynku przy ul. Podmurnej 3, 
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ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu 

kwartału/terenu, 

e) nakaz zachowania i ochrony historycznych granicznych murów od strony ul. Podmurnej, 

f) zabudowa odtworzeniowa dwóch kamienic przy ul. Podmurnej 7 i 7a z nakazem 

zachowania ścian obwodowych, głównych wrót garażowych i wrót bramnych w parterze 

wraz ze stalowymi odbojnikami; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul.: Podmurnej 11 (od strony  

ul. Ciasnej), Mostowej: 2, 6, 12 (od strony ul. Ciasnej); 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit f, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy - tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

wyłączeniem historycznych murów granicznych od strony ul. Podmurnej; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – odcinka ul. Mostowej, w tym poprzez 

drogę wewnętrzną, 
b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 30%. 
 

Rozdział 17 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.17 
 

§47. Dla kwartału urbanistycznego Z.17, ograniczonego ulicami: Żeglarską – Kopernika – 

Łazienną – św. Jana, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.17)U/ZP1 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z zakresu kultu religijnego w zieleni 

urządzonej, 

b) dopuszczalnym : 



 51

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– funkcja wystawowo-dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynku od strony przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit a÷b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków: kościół pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela i Jana Ewangelisty przy ul. św. Jana 2 (nr wpisu A/405), zgodnie z 

rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską muru okalającego teren przykościelny wraz z 

historyczną czapą, furtą w murze północnym i bramami (w narożnikach: północno-

wschodnim, południowo-zachodnim i zachodnim) - oznaczonych na rysunku planu nr 2, 

jako obiekty o wartości historyczno-kulturowej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, ust. 2,  

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) adaptacja budynku kościóła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty bez 

zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

b) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

e) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw liturgicznych, kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
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a) obsługa komunikacyjna kwartału/terenu – z drogi publicznej ul. św. Jana ,w tym poprzez 

drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

Rozdział 18 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.18 
 

§48. Dla kwartału urbanistycznego Z.18, ograniczonego ulicami: Łazienną – Szeroką – 

Mostową – Ciasną, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.18)U/MW11 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcja mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- spichlerz tzw. Dom Eskenów przy ul. Łaziennej 16 (nr wpisu A/923),  

- budynek dawnej loży masońskiej przy ul. Łaziennej18 (nr wpisu A/256),  

- kamienicę i oficynę wraz z działką przy ul. Łaziennej 22 (nr wpisu A/257/1-2),  

- kamienicę wraz z dz. nr 37/1 przy ul. Łaziennej 24 (nr wpisu A/115),  

- fasadę kamienicy przy ul. Łaziennej 26 (nr wpisu A/927),  

- kamienicę przy ul. Łaziennej 28 z oficynami (nr wpisu A/536),  

- kamienicę wraz z oficyną i dz. nr 24 przy ul. Łaziennej 30 (nr wpisu A/122),  

- kamienicę wraz z oficyną i dz. nr 23 przy ul. Szerokiej 25 (nr wpisu A/123), 

- kamienicę przy ul. Mostowej 9 (nr wpisu A/166),  

- hotel „Pod Orłem” wraz z dz. nr 38, 39 i 40 przy ul. Mostowej 15/17 (nr wpisu 

A/134),  

- spichrze gotyckie przy ul. Ciasnej 4/6/8 (nr wpisu A/918/1-3), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienicy przy ul. Łaziennej 26 wraz z zabudową oficynową (tylną) 
- Domu Biskupiego przy ul. Łaziennej 20, 

- kamienic przy ul. Szerokiej: 13/15 (narożnej), 19, 21 i 27, 

- kamienicy czynszowej z oficyną i zabudową warsztatową przy ul. Szerokiej 17, 

- kamienicy z oficyną boczną przy ul. Szerokiej 23,  

- kamienic przy ul. Mostowej: 11, 19 (z przejazdem), 21 23, 25 i 27,  

- kamienicy z oficyną i parterową zabudową tylną (dawnej drukarni Buszczyńskich) 

przy ul. Mostowej 13,  
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ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Mostowej: 11, 19, 21; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 14 ust. 1, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Ciasnej, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 30%. 
 

Rozdział 19 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.19 
 

§49. Dla kwartału urbanistycznego Z.19, ograniczonego ulicami: Mostową – Szeroką – 

Podmurną – Ciasną, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.19)U/MW12 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym –nie występuje potrzeba określenia, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 
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c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasady ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1  

pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- Pałac Fengera przy ul. ul. Mostowej 14 (nr wpisu A/510) 

- kamienicę przy ul. Mostowej 22 (nr wpisu A/191), 

- kamienicę z wystrojem pomieszczeń w trakcie frontowym II kondygnacji oraz dz.  

nr 60 przy ul. Mostowej 28 (nr wpisu A/739), 

- kamienicę z oficynami bocznymi i dz. nr 58/1 i 58/2 przy ul. Mostowej 32 (nr wpisu 

A/8),  

- kamienicę przy ul. Mostowej36 (nr wpisu A/513), 

- kamienicę przy ul. Mostowej 38 (nr wpisu A/17), 

- kamienicę przy ul. Szerokiej 9 (nr wpisu A/519),  

- spichlerz przy ul. Podmurnej 13 (nr wpisu A/671), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską kamienic przy: 

– ul. Mostowej: 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34 i 40, 

– ul. Szerokiej 11, 

– ul. Podmurnej: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 z oficynami,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu z dopuszczeniem włączenia ich w mury oficyn, 

e) nakaz zachowania pamiątkowych tablic umieszczonych na elewacjach budynków przy  

ul. Mostowej 14 i 34; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Mostowej: 14 (od strony ul. 

Ciasnej), 16, 20, 26, 30, 34, 38, Podmurnej 13 (od strony ul. Ciasnej), 23, 29, 31, 

Szerokiej 11; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 
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8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – odcinka ul. Mostowej, w tym poprzez 

drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 30%. 
 

Rozdział 20 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.20 
 

§50. Dla kwartału urbanistycznego Z.20, ograniczonego ulicami: Żeglarską – Szeroką – 

Łazienną – Kopernika, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.20)U/MW13 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– w budynku przy ul. Szerokiej 35 (dz. nr 8, 9, 10/1) - obiekty handlowe o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000m2, w granicach tożsamych z zewnętrznymi granicami 

wymienionych działek, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

- kamienicę wraz z oficynami i dz. nr 18 przy ul. Żeglarskiej 22 (nr wpisu A/73), 

- kamienicę przy ul. Szerokiej 31 (nr wpisu A/231), 

- kamienicę przy ul. Szerokiej 33 (nr wpisu A/173), 

- kamienicę wraz z oficyną i dz. nr 6 przy ul. Szerokiej 37a (nr wpisu A/97), 

- dom handlowo-mieszkalny przy ul.: Łaziennej 19/ Szerokiej 29 na dz. nr 12  

(nr wpisu A/1608),  

- kamienicę z oficynami wraz z dz. nr 14 przy ul: Kopernika 2/Łaziennej 13  

(nr wpisu A/1265),  

- kamienicę na dz. nr 16 przy ul. Kopernika 6 (nr wpisu A/158),  

- kamienicę przy ul. Żeglarskiej 18/Kopernika 10 na dz. nr 20 (nr wpisu A/51/185), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. Żeglarskiej: 20, 24 i 26,  

- kamienic przy ul Szerokiej: 35, 37, 39, 41 i 43 (narożnej), 
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- kamienic przy ul. Łaziennej: 15/17,  

- kamienic przy ul. Kopernika: 4 i 8,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Łaziennej: 13, 19, Szerokiej: 

1, 37a, 43, Żeglarskiej: 20, 24; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 30%. 
 

Rozdział 21 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.21 
 

§51. Dla kwartału urbanistycznego Z.21, ograniczonego: Rynkiem Staromiejskim oraz 

ulicami: Szewską – Szczytną – Szeroką, ustala się:  
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.21)U/MW14 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną,  

b) dopuszczalnym: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– w budynku przy ul. Szerokiej 44 (dz. nr 187)/Rynek Staromiejski 36-37 (dz. nr 175, 

176) - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w granicach 

tożsamych z zewnętrznymi granicami wymienionych działek, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 



 57

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- fasadę i portal kamienicy przy Rynku Staromiejskim 29 (nr wpisu A/571), 

- fasadę kamienicy przy rynku Staromiejskim 31 (nr wpisu A/570), 

- kamienicę wraz z dz. nr 168 przy Rynku Staromiejskim 33 (nr wpisu A/98), 

- kamienicę wraz z dz. nr 172 przy Rynku Staromiejskim 34 (nr wpisu A/90), 

- dom tzw. Kamienicę Pod Gwiazdą” przy Rynku Staromiejskim 35 (nr wpisu A/960), 

- kamienicę przy Rynku Staromiejskim 39 (nr wpisu A/589), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 9/ Szczytnej 23 (nr wpisu A/301), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 11 (nr wpisu A/951),  

- kamienicę przy ul. Szewskiej 13 (nr wpisu A/952), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 15 (nr wpisu A/953), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 17 (nr wpisu A/954), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 19 (nr wpisu A/955), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 21 (nr wpisu A/956),  

- kamienicę przy ul. Szewskiej 23 (nr wpisu A/957),  

- kamienicę przy ul. Szewskiej 25 (nr wpisu A/958), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 27 (narożnej - nr wpisu A/959),  

- dom przy ul. Szczytnej 11 (nr wpisu A/187),  

- kamienicę przy ul. Szczytnej 13 (nr wpisu A/279),  

- kamienicę wraz z zachowanymi fragmentami malowideł ściennych przy  

ul. Szczytnej 15 na dz. nr 169 (nr wpisu A/914),  

- kamienicę na dz. nr 165 przy ul. Szczytnej 17 (nr wpisu A/156),  

- kamienicę przy ul. Szerokiej 34 (nr wpisu A/593),  

- kamienicę przy ul. Szerokiej 38 (nr wpisu A/560),  

- kamienicę przy ul. Szerokiej 40 (nr wpisu A/265),  

- kamienicę przy ul. Szerokiej 42 (nr wpisu A/599),  

- kamienicę przy ul. Szerokiej 46 (nr wpisu A/171),  

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
– kamienic przy Rynku Staromiejskim: 29, 30, 31, 32, 36-37 (dwa budynki) i 38,  

– kamienic przy ul. Szczytnej: 3, 5, 7, 9 (dawnego spichrza),19 (dawnego spichrza)  

i 21, 

– kamienic przy ul. Szerokiej: 30 (narożnej), 32, 36 i 44,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy: Rynku Staromiejskim: 29, 36-37, 

ul. Szewskiej: 11, 21, Szczytnej: 9, 11, 19, 21; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 22 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.22 
 

§52. Dla kwartału urbanistycznego Z.22, ograniczonego ulicami: Szczytną – Szewską – 

Podmurną - Szeroką, ustala się:  
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.22)U/MW15 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej,  

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  
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- kamienicę przy ul. Szczytnej 4 (nr wpisu A/1517), 

- kamienicę wraz z oficyną południową i dz. nr 201 przy ul. Szczytnej 14 (nr wpisu 

A/133), 

- kamienicę (narożną) przy ul. Szewskiej 1/3/Podmurnej 77 (nr wpisu A1255/1),/ 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 5 (nr wpisu A/949), 

- kamienicę przy ul. Szewskiej 7/ Szczytnej 24 (nr wpisu A/950), 

- dwie kamienice wraz z dz. nr 214/4 i 215/2 przy ul. Szerokiej 10/12 (nr wpisu 

A/41/1-2), 

- kamienicę na dz. nr 212 przy ul. Szerokiej 16 (nr wpisu A/125), 

- kamienicę, oficynę boczną, oficynę tylną (ul. Podmurna 55) wraz z dz. nr 211 przy 

ul. Szerokiej 18 (nr wpisu A/9/1-3), 

- kamienicę wraz z oficyną murowaną położoną na dz. nr 207 przy ul.: Szerokiej 

26/28/ Szczytnej 2 (nr wpisu A/1593), 

- budynek dawnego Północnoniemieckiego Banku Kredytowego, obecnie PKO BP SA 

na dz. nr 213 przy ul. Szerokiej 14/Podmurnej 51 (nr wpisu A/1758) 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. Szczytnej: 6, 8, 16, 18, 20 i 22, 

- budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnej 10/12, 

- kamienic przy ul. Podmurnej: 53, 57, 59, 61, 71/71a, 73 i 75, 

- kamienic przy ul. Szerokiej: 8 (narożnej), 20, 22 i 24,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu, 

e) nakaz usunięcia nadbudowanej części gotyckiego muru granicznego na dz. nr 209  

(ul. Szeroka 22) 

f) nakaz zachowania, na budynku przy ul. Szczytnej 12, tablicy upamiętniającej istniejącą, 
w tym miejscu, synagogę;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10,  

b) zakaz reklam na elewacjach tylnych/bocznych budynków przy ul.: Szerokiej 10, 12, 

Szerokiej 8/Podmurnej 45, Podmurnej 61, 65, 67, 69, 71-71a; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. g, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3 z zastrzeżeniem lit. e÷g,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, z zastrzeżeniem lit. e i f, 

e) dopuszcza się zmianę formy zabudowy (rozbudowę/przebudowę/nadbudowę) lub 

zabudowę odtworzeniową budynków przy ul. Podmurnej 65 i 67 z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

– liczba kondygnacji nadziemnych – od IV od strony budynku przy ul. Podmurnej 61  

do V od strony budynku przy ul. Podmurnej71-71a,  

– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki nie 

przekraczająca odpowiednio: wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej budynku 

przy Podmurnej 61 oraz budynku przy ul. Podmurnej 71-71a, 

– dach płaski o kącie nachylenia połaci do 120 lub dach mansardowy, 

f) dla budynku przy ul. Podmurnej 69 – zabudowa odtworzeniowa, 
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g) obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: 

– obowiązująca linia zabudowy jest tożsama z odpowiednio tylnymi/bocznymi 

elewacjami budynków przy ul.: Szerokiej 10, 12 Szerokiej 8/Podmurnej 45 oraz 

Podmurnej 51, 

– dla budynków przy ul. Podmurnej 65, 67 i 69 – nieprzekraczalna linia zabudowy jest 

tożsama z istniejącą linią zabudowy, 

– w przypadku zabudowy odtworzeniowej budynku przy ul. Podmurnej 69, wymiany 

zabudowy/budynków przy ul. Podmurnej 65 i 67 – obowiązująca linia zabudowy jest 

tożsama z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu 

h) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 30%. 
 

Rozdział 23 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.23 
 

§53. Dla kwartału urbanistycznego Z.23, ograniczonego ulicami: Chełmińską – Fosą 
Staromiejską - Podmurną - Szewską, ustala się:  
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.23)U/MW16 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  
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- fasadę kamienicy przy ul. Chełmińskiej 14 (nr wpisu A/587), 

- kamienicę, oficynę boczną, oficynę tylną wraz z dz. nr 128 przy ul. Chełmińskiej 20/ 

Podmurnej 99 (nr wpisu A/15/1-3),  

- kamienicę przy ul. Chełmińskiej 24 (nr wpisu A/62),  

- kamienicę przy ul. Chełmińskiej 28 (nr wpisu A/1257/1-2),  

- kamienicę przy ul. Szewskiej 2 (nr wpisu A/592), 

- kamienicę położona na dz. nr 146 przy ul. Szewskiej 4 (nr wpisu A/1562), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- budynków mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej: 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 22 i 26, 

- budynków przy ul. Podmurnej: 81, 83, 

- kamienic przy ul. Podmurnej: 85,89, 91, 97 i 101, 

- budynku magazynowo-biurowego przy ul. Podmurnej 93,  

- budynku biurowego przy ul. Podmurnej 95,  

- kamienic przy ul. Szewskiej: 6, 8, 10 i 12,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Podmurnej: 79, 83, 95, 97, 99, 

101, 105, Chełmińskiej: 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22;26, 28 (elewacja boczna i tylna od strony 

ul. Podmurnej), Szewskiej: 6, 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f, 

c) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, z zastrzeżeniem lit. e, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3,  

e) dopuszcza się zabudowę odtworzeniową budynku przy ul. Podmurnej 91, 

f) obowiązujące linie zabudowy - tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: nieprzekraczalna tylna linia zabudowy na dz. nr 124 – tożsama z linią 
zabudowy istniejącej, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 
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11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 24 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.24 
 

§54. Dla kwartału urbanistycznego Z.24, ograniczonego ulicami: Podmurną – Fosą 
Staromiejską – placem Teatralnym, ustala się:  
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.24)U8 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalnym – nie występuje potrzeba określenia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 8÷10, 

b) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznej, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w § 11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit.c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynku hotelowego przy Placu Teatralnym 5, ujętego 

w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, pkt 7, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

c) obowiązuje ustalenie, o którym mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów,  

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - placu Teatralnego, ul. Fosa 

Staromiejska, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w§17 ust. 1 pkt 3÷7; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 
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11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 25 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.25 
 

§55. Dla kwartału urbanistycznego Z.25, ograniczonego ulicami: Podmurną - Wałami gen. 

Sikorskiego – Dominikańską – Zaułkiem Prosowym – Mostem Paulińskim, ustala się:  
1) wydziela się pięć terenów oznaczonych symbolami: 76.06-(Z.25)U9, 76.06-(Z.25)US/ZP1, 

76.06-(Z.25)U/ZP2, 76.06-(Z.25)U/ZP3 i 76.06-(Z.25)MW/U5; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§56. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.25)U9 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym z zakresu administracji publicznej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– naziemne miejsca postojowe, 

– funkcja wystawowo-dydaktyczna, 

– funkcja gospodarczo-garażowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b z dopuszczeniem obiektów 

dozoru, o których mowa w pkt 6 lit. c, 

b) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznej, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit.c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynków Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. 

Sikorskiego 8 i 10 (dawnych obiektów policji i aresztu), ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-

kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów z zakazem ich zabudowy;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. a÷f, lit. i, pkt 6; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) od strony ul. Podmurnej – zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. c, 



 64

c) dopuszcza się lokalizację parterowych obiektów dozoru o powierzchni zabudowy do 

15m2 , 

d) budynki: Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 10 (dawne obiekty 

policji i aresztu) - adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu 

dachu, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

h) dopuszcza się lokalizacje czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych, 

i) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust.2; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej – ul. Wały gen. Sikorskiego, w tym poprzez drogi wewnętrzne. 
 

§57. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.25)US/ZP1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren sportu i rekreacji w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– funkcja wystawowo-dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

– obiektów wyposażenia sportowo-rekreacyjnego terenu,  

– obiektów małej architektury, 

– dopuszczonych czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych i artystycznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz zachowania nieskanalizowanego odcinka Strugi Toruńskiej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2, lit.a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - odcinki murów obronnych (nr 

wpisu A/399), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

– tablic informacyjnych informujących o zasadach korzystania z terenu, 

– innych tablic informacyjnych i pamiątkowych, w tym wymaganych przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– reklam okolicznościowych (okresowych), w tym tymczasowych reklam remontowo-

budowlanych, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) nakaz zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego terenu, w tym wodnego placu zabaw - 

z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych dzieci,  

b) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, linii zabudowy, 

c) dopuszcza się lokalizację jednego parterowego budynku socjalno-administracyjnego o 

maksymalnej powierzchni zabudowy - 35m2 , 

d) dopuszcza się lokalizację toalety wolno stojącej o maksymalnej powierzchni zabudowy - 

10m2, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych, 

g) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust.2; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru objętego planem, w tym poprzez 

drogi wewnętrzne. 
 

§58. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.25)U/ZP2 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultu religijnego w zieleni 

urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– funkcja wystawowo – dydaktyczna, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– naziemne miejsca postojowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych,  

– dopuszczonych czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych i artystycznych, 

– obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4 lit. a, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - kościół ewangelicko – 

reformowany, obecnie ewangelicko – augsburski pod wezwaniem św. Szczepana wraz z 

otoczeniem, które stanowią dz. nr 76, 77 i 78 przy ul. Wały gen. Sikorskiego14 (nr wpisu 

A/1275), zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

– tablic informacyjnych i pamiątkowych, w tym wymaganych przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 
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– reklam okolicznościowych (okresowych), w tym tymczasowych reklam remontowo-

budowlanych, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) budynek kościoła ewangelicko – augsburskiego pod wezwaniem św. Szczepana - 

adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

b) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) nakaz uwzględnienia skanalizowanego odcinka Strugi Toruńskiej, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) dopuszcza się czasowe wystawy: liturgiczne, kulturalne, dydaktyczne i artystyczne; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Prostej. 
 

§59. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.25)U/ZP3 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym dla potrzeb administracji publicznej, w 

zieleni urządzonej,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– naziemne miejsca postojowe, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, artystyczne, 

itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1 z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy 

obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4 lit. a, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– budynek dawnej Wojskowej Piekarni w zespole Urzędu Prowiantowego Twierdzy 

Toruń (nr wpisu A/262), 

– budynek dawnego wojskowego magazynu prowiantowego w zespole Urzędu 

Prowiantowego Twierdzy Toruń (nr wpisu A/263), 

– odcinki murów obronnych (wpisu A/399),  

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 
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c) nakaz zachowania i ochrony średniowiecznych murów zespołu klasztornego 

Dominikanów i historycznego murowanego (ceglanego) ogrodzenia, 

d) nakaz zachowania odkrytych odcinków koryta Strugi Toruńskiej jako 

nieskanalizowanych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

– tablic informacyjnych i pamiątkowych, w tym wymaganych przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi,  

– reklam okolicznościowych (okresowych), w tym tymczasowych reklam remontowo-

budowlanych, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) budynki: dawnej Wojskowej Piekarni i dawnego wojskowego magazynu prowiantowego 

- adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

c) dopuszcza się lokalizację: 
– pawilonu handlowego typu kiosk o maksymalnej powierzchni zabudowy -13m2, 

dobudowanego do muru ceglanego wzdłuż ul. Zaułek Prosowy w narożniku 

południowo-wschodnim z wykuciem otworu w tym murze, o maksymalnej wysokości 

równej wysokości istniejącego ceglanego ogrodzenia, dach o nachyleniu połaci 

dachowych do 12o, 

– szaletu miejskiego wraz pomieszczeniem dozoru, jako obiektu dobudowanego do 

istniejącego ogrodzenia ceglanego od strony ul. Dominikańskiej, o maksymalnej 

powierzchni zabudowy - 75m2 , o maksymalnej wysokości równej wysokości 

istniejącego ceglanego ogrodzenia, dach płaski o kącie nachylenia połaci do 120,  

– na dz. nr 110/1 - tarasu widokowego w poziomie I-piętra, przeszklonego o 

maksymalnej powierzchni zabudowy - 90m2, dach tarasu jednospadowy, 

dopuszczona szklana obudowa tarasu w formie ogrodu zimowego z nakazem 

zachowania przejazdu na dz. nr 99/1 (ul. Most Pauliński 2a), 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej,  

e) nakaz uwzględnienia skanalizowanych odcinków Strugi Toruńskiej, 

f) nakaz uwzględnienia nieskanalizowanych odcinków Strugi Toruńskiej z możliwością 
lokalizacji kładek lub mostków, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

h) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust.2; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych - ul.: Dominikańskiej, Zaułek Prosowy. 
 

§60. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.25)MW/U5 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 4 lit. a÷b, pkt 5, pkt 8÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– dwie kamienice przy ul. Podmurnej 56/58 (nr wpisu A/1518/1-2),  

– basztę obronną przy ul. Podmurnej 60 (nr wpisu A/533),  

– dom przy ul. Most Pauliński: 2/4/6/8/10 (nr wpisu A/567), 

– odcinki murów miejskich, basztę „Koci Łeb” wraz z przylegającym budynkiem przy 

ul. Podmurnej 74 (nr wpisu A/399 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

– ustala się ochronę konserwatorską - kamienic przy ul.: Most Pauliński: 2a, 2b, 12  

i 14, Podmurnej 70,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno – kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony drewnianej II kondygnacyjnej dobudówki do budynku przy 

ul. Most Pauliński 2a (dz. nr 99/1), 

d) nakaz zachowania nieskanalizowanego odcinka Strugi Toruńskiej z dopuszczeniem 

lokalizacji przejazdu, 

e) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu terenu;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, 

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Most Pauliński: 12, 14  

i Podmurnej: 50, 58, 60 70 i 74; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z wyłączeniem odcinka murów miejskich (ul. Podmurna 52-54),  

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust.1 pkt 2÷3 z zastrzeżeniem lit. d, 

d) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy przy ul. Podmurnej 62-66 (dz. nr 91/2) z 

uwzględnieniem następujących zasad: 

– zabudowa pierzejowa z obowiązującą linią zabudowy tożsamą z linią rozgraniczającą 
ul. Podmurnej z dopuszczeniem nadwieszenia, w poziomie od II kondygnacji, nad  

ul. Podmurną – maksymalnie 60cm, 

– nakaz realizacji przejścia i przejazdu, na dz. nr 91/1 z ul. Podmurnej, o parametrach 

umożliwiających przejazd pojazdów awaryjnych (np. straży pożarnej) z 

dopuszczeniem ograniczonej dostępności (np. zamknięcia w formie ażurowej), 

– maksymalna wysokość zabudowy od strony baszty obronnej (przy ul. Podmurnej 60) 

– z zachowaniem fryzu i otworów okiennych w elewacji północnej baszty, 

– maksymalna wysokość zabudowy od strony budynku przy ul. Podmurnej 70 – w 

dostosowaniu do wysokości tej kamienicy, 

– elewacja frontowa projektowanej zabudowy z zastosowaniem rozwiązań o wysokim 

standardzie architektonicznym, nawiązująca do podziałów kondygnacji, proporcji 

otworów okiennych i drzwiowych, materiałów wykończeniowych występujących na 

elewacji budynku przy ul. Podmurnej 70, 
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e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

f) obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami rozgraniczającymi ul. Most Pauliński  

i Podmurnej z zastrzeżeniem: 

– nakaz zachowania przejazdu na dz. nr 99/1 (Most Paulinski 2a) z ul. Most Pauliński , 

– nakaz zachowania przejazdu na dz. nr 91/1 z ulicy Podmurnej, 

– na odcinku ul. Podmurnej 52-54 – zakaz zabudowy, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji, 

h) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust.2; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru objętego planem, w tym poprzez 

drogi wewnętrzne. 
 

Rozdział 26 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.26 
 

§61. Dla kwartału urbanistycznego Z.26, ograniczonego ulicami: Podmurną – Most 

Pauliński – Strumykową – Szeroką, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06–

(Z.26)U/MW17 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 4÷5, pkt 7÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

- basztę przy ul. Podmurnej 26 (nr wpisu A/532), 

- basztę (mieszkalną) przy ul. Podmurnej 30 (nr wpisu A/503), 

- kamienicę narożną wraz z częścią dz. nr 231 przy ul.: Most Pauliński 1/ 

Strumykowej 21 (nr wpisu A/103), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. Podmurnej: 22 (narożnej), 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 

(narożna), 

- budynku handlowego przy ul. Podmurnej 28/28a, 

- magazynu przy ul. Podmurnej 32, 

- dawnego kina „Orzeł” przy ul. Strumykowej 3, 

- kamienic przy ul. Strumykowej: 5, 7, 9, 11, 15, 17 i 19, 
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- przedszkola miejskiego przy ul. Strumykowej 13, 

- kamienic przy ul. Szerokiej: 6 (narożnej), 4, 2 (narożnej) 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony muru granicznego w części przyległej do linii 

rozgraniczających ul. Podmurnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w§13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul. Strumykowej: 3, 5, 11, 15, 19, 

Podmurnej: 24, 26, 28, 30, 34, 38, 42; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. g, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2÷3 z zastrzeżeniem lit. d, 

d) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy w pierzei ul. Strumykowej pomiędzy budynkami 

nr 7 i 11 z uwzględnieniem następujących zasad: 

– zachowania okien i drzwi pozostałych po wyjściach na nieistniejący ganek - w 

bocznej elewacji budynku przy ul. Strumykowej 11, 

– nakaz zachowania wejścia i wjazdów na dz. nr 237 i 238, 

– minimalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje lecz nie niżej niż wysokość 
budynku przy ul. Strumykowej 5, 

– maksymalna wysokość zabudowy równa wysokości budynku przy ul. Strumykowej 

11,  

– dach mansardowy lub płaski o kacie nachylenia połaci do 12o, 

– elewacja frontowa projektowanej zabudowy z zastosowaniem rozwiązań o wysokim 

standardzie architektonicznym, nawiązująca do podziałów kondygnacji, proporcji 

otworów okiennych i drzwiowych, materiałów wykończeniowych występujących na 

elewacji budynków przy ul. Strumykowej 5 lub Strumykowej11, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

g) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy odcinka muru granicznego przy ul. Podmurnej 32, 

dla którego ustala się zakaz zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w§17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 
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11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 27 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.27 
 

§62. Dla kwartału urbanistycznego Z.27, ograniczonego ulicami: Strumykową – Zaułkiem 

Prosowym – Małe Garbary – Królowej Jadwigi, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.27)UO1 i 76.06-(Z.27)MW/U6; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§63. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.27)UO1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej oświaty, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– funkcja wystawowo - dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy:  

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

– obiektów małej architektury, 

– obiektów instalowanych jako czasowe urządzenie przestrzeni niezbędne dla potrzeb 

wystaw, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynku I Liceum Ogólnokształcącego (dawnego 

Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego) i tylnego budynku pomocniczego liceum 

(dawnego budynku mieszkalnego dyrektora oraz Biblioteki Królewskiego Gimnazjum 

Ewangelickiego), ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku 

planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-kulturowych,  

c) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych z bramami i furtką – od 

strony ul. Małe Garbary i Strumykowej - w zakresie wysokości, kształtu i materiału z 

jakiego są zbudowane; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. 

c÷f, lit. i, lit. k, pkt 6, pkt 7 lit a÷b, lit. d÷f, pkt 9÷10, 
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b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) nakaz ochrony elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego (dawnego 

Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego) i tylnego budynku pomocniczego liceum 

(dawnego budynku mieszkalnego dyrektora oraz Biblioteki Królewskiego Gimnazjum 

Ewangelickiego) poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) budynki: I Liceum Ogólnokształcącego (dawnego Królewskiego Gimnazjum 

Ewangelickiego) i tylnego budynku pomocniczego liceum (dawnego budynku 

mieszkalnego dyrektora oraz Biblioteki Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego) - 

adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu,  

d) dopuszcza się rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku garażowo-

gospodarczego (dawnego sanitariatu) na cele klubu ucznia (szkolnej sali teatralnej z 

kawiarnią i tarasem wypoczynkowym) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z 

zachowaniem: 

– ściany attykowej istniejącego budynku gospodarczo-garażowego od strony stacji 

transformatorowej i dz. nr 305,  

– ceglanego lica elewacji sterczyn w narożnikach oraz 6 osiowej elewacji od strony  

ul. Strumykowej wraz z łukami odcinkowymi okien, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

g) obowiązująca linia zabudowy od strony ul. Strumykowej tożsama z liniami 

rozgraniczającymi tej ulicy z wyłączeniem odcinka historycznego muru granicznego,  

h) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych - ul.: Zaułek Prosowy, Małe Garbary. 
 

§64. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.27)MW/U6 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– kamienicę wraz z dz. nr 291 przy ul. Małe Garbary 7 (nr wpisu A/6),  

– dom przy ul. Małe Garbary 9 (nr wpisu A/544), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
– kamienic przy ul. Strumykowej: 2 (narożnej), 6, 12, 14 (z oficynami) i 16, 

– budynku frontowego z oficyną boczną przy ul. Strumykowej 4 (dawnej fabryki 

pierników Weesego),  

– kaplicy ewangelicko-augsburskiej luterańskiej przy ul. Strumykowej 8,  

– kamienicy mieszkalnej (obecnie duszpasterstwo i kancelaria parafii ewangelicko-

augsburskiej św. Szczepana i sklep) przy ul. Strumykowej 10, 

– kamienic przy ul. Małe Garbary: 1/3 (narożnej), 5, 11, 13, 15, 19, 21, 23 i 25, 

– kamienic przy ul. Królowej Jadwigi: 16 (narożnej), 18, 20, 22 i 24, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu terenu, 

e) nakaz zachowania i ochrony muru dziedzińca z metalowymi przęsłami z przywróceniem 

historycznego zwieńczenia słupów flankujących bramę murów dziedzińca – przy ul. 

Strumykowej 4 (dz. nr 299); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul.: Strumykowej: 2, 6, 10, 14, 16, 

Małe Garbary: 3, 11, 15, 19, 21, Królowej Jadwigi: 18, 20, 26, 

c) dla dziedzińca przy ul. Strumykowej 4 – nakaz harmonijnego zagospodarowania z 

wykorzystaniem elementów małej architektury i oświetlenia; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z zastrzeżeniem lit. f, 

c) w podwórzach - dla zabudowy nie objętej ochroną konserwatorską - dopuszcza się 
zabudowę odtworzeniową, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit a÷b, lit. f, pkt 3, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi ul. Strumykowej, 

Królowej Jadwigi, Małe Garbary z zastrzeżeniem: na odcinku dz. nr 299 przy  

ul. Strumykowej 4 – obowiązujące linie zabudowy są tożsame z liniami frontowych 

elewacji zabudowy na tej działce, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Małe Garbary, w tym poprzez drogi wewnętrzne. 
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Rozdział 28 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.28 
 

§65. Dla kwartału urbanistycznego Z.28, ograniczonego ulicami: Szeroką – Przedzamcze - 

Wola Zamkowa - Bulwarem Filadelfijskim – Mostową – Podmurną, ustala się: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.28)U/MW18, 76.06-(Z.28)U10, 

76.06-(Z.28)U/ZP4; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§66. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.28)U/MW18 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) na dz. nr 72 dopuszcza się: 
– lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego, 

– lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, artystycznych, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych w parterach budynków 

frontowych z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 4 lit. a, pkt 5, pkt 8÷10, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacji frontowej budynku od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską – kamienic: przy ul. Szerokiej: 1/3 (narożnej), 5, 7 (z 

tzw. budami przymurnymi), Podmurnej 18, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - 

oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-

kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony odcinka historycznego muru od strony ul. Podmurnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 2÷4, pkt 5 lit. c, lit. f, lit. i, pkt 7, 

pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na murze od strony ul. Podmurnej oraz balustradach przy schodach, 

c) zakaz reklam na elewacji bocznej kamienicy przy ul. Szerokiej 1-3; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z wyłączeniem części dz. nr 72 na odcinku muru od strony  

ul. Podmurnej, 

b) dla niezabudowanej części dz. nr 72 - ustala się zakaz zabudowy, 

c) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 
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d) zakaz nadbudowy budynków frontowych, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z 

materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony 

zabytków, 

e) zakaz zmiany kształtu dachu, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

g) obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami elewacji budynków z wyłączeniem 

odcinka przy ul. Podmurnej, na którym występuje mur, 

h) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§67. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.28)U10 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej,  

b) dopuszczalne – funkcja wypoczynkowo - rekreacyjna wyłącznie na dz. nr 68/2, 

c) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, artystycznych, 

d) dopuszcza się lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego wyłącznie na dz. nr 

128/1; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1 z dopuszczeniem, o którym mowa w 

pkt 1 lit. d, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 2 lit. b, 

c) zakaz lokalizacji: anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach budynków, 

d) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– Dom Bractwa Strzeleckiego położony przy ul. Przedzamcze 13-15 (nr wpisu A/82),  

– Basztę Monstrancja przy ul. Podmurnej 16 (nr wpisu A/532), 

– Dwór Mieszczański przy ul. Podmurnej 4 (nr wpisu A/925), 

– budynek przy ul. Podmurnej 10-12 (nr wpisu A/898), 

– mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) nakaz zachowania i ochrony odcinka muru granicznego wzdłuż ul. Przedzamcze; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
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a) z wyłączeniem dz. nr 68/2 i 128/2 - obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 

pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6÷7, pkt 9÷10 z zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na murach miejskich, na odcinku muru granicznego, o którym mowa w pkt 

4 lit. d i na ogrodzeniach, 

c) dla dz. nr 68/2 i 128/2: 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §11 ust.1 pkt. 8, ust. 3 pkt. 2÷3, 

– działki stanowią przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) dla dz. nr 68/2, 128/2 - ustala się zakaz zabudowy, 

c) dla Domu Bractwa Strzeleckiego, położonego przy ul. Przedzamcze 13-15, Dworu 

Mieszczańskiego, położonego przy ul. Podmurnej 4 - ustala się: 
– budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

– nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji  

i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z 

materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony 

zabytków, 

d) dla budynku przy ul. Podmurnej 10-12 ustala się: nakaz ochrony elewacji budynków 

poprzez zachowanie kompozycji i artykulacji, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać 
będą z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony 

zabytków, 

e) dla budynku przy ul. Podmurnej 14 (dz. nr 70) ustala się: 
– nakaz zachowania i zakaz zasłaniania średniowiecznych murów we wnętrzu i na 

zewnątrz budynku, 

– dopuszcza się zabudowę odtworzeniową z zachowaniem wysokości nie 

przekraczającej wysokości muru od strony ul. Podmurnej, 

– dopuszcza się odtworzenie zamurowanego otworu bramnego,  

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w §12 – nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w§17 ust. 1. 
 

§68. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.28)U/ZP4 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– funkcja mieszkaniowa jednorodzinna wyłącznie jako funkcja istniejąca na 

nieruchomości przy ul. Wola Zamkowa 1, 

– urządzenia infrastruktury technicznej, w tym podziemne obiekty sanitarno-

higieniczne,  

– naziemne miejsca postojowe wyłącznie jako funkcja istniejąca, 
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– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp., 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– drogi wewnętrzne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b, 

b) dopuszcza się klimatyzatory oraz inne urządzenia techniczne, na powierzchni dachów, 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z powierzchni terenu, 

c) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych na elewacjach 

budynków i budowli; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz zagospodarowania zielenią niską wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– ruiny zamku krzyżackiego (nr wpisu A/88), 

– ganek do „Danskeru” (nr wpisu A/921), 

– mury miejskie przy ul. Bulwar Filadelfijski z kaponierą nr 6 (nr wpisu A/1256),  

– dom - dawny odwach przy Bramie Mostowej przy ul. Podmurnej 2a (nr wpisu 

A/596), 

– mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

– dom tzw. „Generałówka” przy ul. Przedzamcze 3 (nr wpisu A/1555), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorska budynku mieszkalnego przy ul. Wola Zamkowa 1, 

ujętego w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku planu nr 2, jako obiekt 

o wartości historyczno-kulturowej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) część obejmująca ruiny zamku krzyżackiego stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej 

dostępności, 

b) część obejmująca: trakt komunikacyjny do ruin zamku, miejsca postojowe, fosę 
zamkową i niezabudowaną część międzymurza – stanowi przestrzeń publiczną, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit 

b÷f, lit. i, lit. k, pkt 6, pkt 7 lit. a÷b, lit. d÷f, pkt. 9÷10 z zastrzeżeniem lit. d, 

d) zakaz reklam na budowlach, bramach i ogrodzeniach; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) adaptuje się istniejące budynki: dawny odwach przy Bramie Mostowej przy ul. Podmurnej 

2a, dom tzw. „Generałówka” przy ul. Przedzamcze 3, budynek mieszkalny przy ul. Wola 

Zamkowa 1 - bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu,  

b) zakaz budowy zadaszeń tarasów, 

c) dla budynków, o których mowa w lit. a - nakaz ochrony elewacji poprzez: 

– zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem 

zmian wynikających z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych, 

– zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej z dopuszczeniem wymiany na 

elementy o charakterze odtworzeniowym, wynikającym z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z wykluczeniem 

stosowania tworzyw sztucznych, 

d) dla dopuszczonych podziemnych obiektów sanitarno-higienicznych oraz podziemnych 

zbiorników na odpady komunalne – nakaz wkomponowania części naziemnych w 

zagospodarowanie terenu, 

e) nakaz zachowania odcinka kanału Strugi Toruńskiej jako cieku otwartego, 
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f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy,  

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

Rozdział 29 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.29 
 

§69. Dla kwartału urbanistycznego Z.29, ograniczonego ulicami: Wielkie Garbary – 

Piernikarską - św. Jakuba - Wola Zamkowa – Przedzamcze – Szeroką, ustala się: 
1) wydziela się sześć terenów oznaczonych symbolami: 76.06-(Z.29)UO2, 76.06-

(Z.29)U/MW19, 76.06-(Z.29)MW/U7, 76.06-(Z.29)MW/U8, 76.06-(Z.29)U/ZP5 i 76.06-

(Z.29)US/ZP2; 
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§70. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.29)UO2 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej oświaty, 

b) dopuszczalne – funkcja wystawowo- dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy:  

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych 

– obiektów małej architektury, 

– obiektów instalowanych jako czasowe urządzenie przestrzeni niezbędne dla potrzeb 

wystaw, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4 lit. a, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacji frontowej budynku od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynku szkoły przy ul. Wielkie Garbary 9, ujętego w 

gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych, 
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c) nakaz zachowania i ochrony odsłoniętego odcinka ceglanego kanału Strugi Toruńskiej na 

podwórzu szkoły, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego na granicy z działką 22/1, 

e) nakaz zachowania i ochrony ogrodzenia od strony ul. Wielkie Garbary w zakresie formy, 

wysokości i materiału, z którego jest zbudowane (mur ceglany z kratami w przęsłach oraz 

furtą i bramą); 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. 

c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 7 lit a÷b, lit. d÷f, pkt 9÷10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam na ogrodzeniu od strony ul. Wielkie Garbary; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z wyłączeniem odcinka z ogrodzeniem, o którym mowa w pkt 4  

lit. e, 

c) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§71. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.29)U/MW19 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalne : 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– urządzenia wodne,  

– ciągi piesze, 

– drogi wewnętrzne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4÷5, pkt 8÷10, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznych, w tym od strony przejścia 

pieszego łączącego ul. Piernikarską i ul. Wielkie Garbary z ul. Przedzamcze; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
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a) obowiązują ustalenia, o których mowa w§12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– trzy kamienice położone na dz. nr 21/1 i 21/2 przy ul. Wielkie Garbary 7, 7a  

(nr wpisu A/947/1-3),  

– Gdanisko (tzw. Dansker) przy ruinach Zamku Krzyżackiego przy ul. Przedzamcze 

(nr wpisu A/921),  

– Stary Młyn przy Zamku Krzyżackim przy ul. Przedzamcze 6a (nr wpisu A/144),  

– Młyn Garbarski na dz. nr 28/1 przy ul. Przedzamcze 6b (nr wpisu A/38),  

– dom - dawne leprozorium przy ul. Przedzamcze 6c (nr wpisu A/552), 

– mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienic przy ul. Wielkie Garbary: 3, 5 (z oficyną), 
– budynku dawnego szpitala przy ul. Przedzamcze 8,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony murowanej bramy i formy stylizowanych wrót przy  

ul. Wielkie Garbary 7, 

e) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego z metalową furtą i bramą 
przy ul. Przedzamcze 8, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6÷7, 

pkt 9÷10, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach, murach miejskich, i bocznych elewacjach budynków przy 

ul.: Wielkie Garbary: 3, 5, 7, Przedzamcze: 4-6, 6a, 6b, 8, 

c) istniejący ciąg pieszy łączący ul. Piernikarską i ul. Wielkie Garbary z ul. Przedzamcze 

stanowi przestrzeń publiczną ogólnodostępną, dla której obowiązują ustalenia, o których 

mowa §13 ust. 2; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z wyłączeniem odcinków, o których mowa w pkt 4 lit. d÷e, 

c) dla nowej zabudowy ustala się następujące zasady: 

– dla dawnego leprozorium, przy ul. Przedzamcze 6c, ustala się zabudowę 
odtworzeniową, z dopuszczeniem dobudowy do budynku przy ul. Przedzamcze 8 w 

poziomie drugiej kondygnacji z zachowaniem linii okapu budynku przy ul. 

Przedzamcze 6c, z dopuszczeniem antresoli w kubaturze dachu stromego, 

– dla budynku/budynków na dz. nr 26/3, 22/1 – maksymalna wysokość - 3 kondygnacje 

nadziemne, dachy o nachyleniu połaci do 120 , 

– dopuszcza się zabudowę nad lub pod korytem Strugi Toruńskiej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni dz. 

nr 26/1, 26/3, 26/5, 22/1, 

d) nakaz zachowania i uwzględnienia przebiegu skanalizowanego odcinka kanału Strugi 

Toruńskiej, 

e) nakaz zachowania odkrytego odcinka koryta Strugi Toruńskiej jako nieskanalizowanego,  

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, gabarytów obiektów, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

h) obowiązująca linia zabudowy tożsama z 
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– linią elewacji budynków przy ul. Wielkie Garbary, 

– wewnętrzną linią odcinka muru miejskiego,  

– linią bocznej (południowej) elewacji oficyny przy ul. Wielkie Garbary 5 (dz. nr 23/2), 

– linią elewacji dawnego Młyna Garbarskiego przy ul. Przedzamcze 6b, 

– linią elewacji budynków przy ul. Przedzamcze: 6c, 8; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§72. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.29)MW/U7 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określania, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych od strony ul. Wielkie Garbary, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy 

obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 4÷5, pkt 7÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacji frontowej budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– kamienicę wraz z piecami kaflowymi i częścią dz. nr 10 przy ul. Wielkie Garbary 15 

(nr wpisu A/42),  

– kamienicę przy ul. Wielkie Garbary 21 (nr wpisu A/545), 

– fasadę wraz z frontową połacią dachową kamienicy przy ul. Przedzamcze 18  

(nr wpisu A1674), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
– kamienic przy ul. Wielkie Garbary: 11, 13, 17, 18, 19 i 23 (narożnej), 

– kamienic przy ul. Przedzamcze: 10, 12, 14 i 16,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania żeliwnych elementów: 

– koszy balkonowych, barierki dachowej w budynku przy ul. Wielkie Garbary 19, 

– koszy balkonowych w budynkach przy ul.: Wielkie Garbary17, Przedzamcze: 16, 18,  

– nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego na północnej granicy 

dz. nr 25, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷f, lit. i, pkt 7, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a÷b, lit. f, pkt 3, 

d) nakaz zachowania i uwzględnienia podziemnego przebiegu odcinka kanału Strugi 

Toruńskiej, 
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e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§73. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.29)MW/U8 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– miejsca postojowe/garaże, w tym wielopoziomowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych, stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 4÷5, pkt 7÷8, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu budynku 

przy ul. Piernikarskiej 5-7/Wola Zamkowa 11, usytuowane w sposób minimalizujący ich 

widoczność z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych, 

d) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń na elewacjach budynków 

frontowych od strony przestrzeni publicznych z zastrzeżeniem: dla budynku przy ul. 

Piernikarskiej 5-7/Wola Zamkowa 11– ustalenie obowiązuje również dla elewacji od 

strony wymienionych ulic; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - kamienicę narożną wraz z częścią 
dz. nr 56 przy ul. Piernikarskiej 1/ św. Jakuba 9 (nr wpisu A/102), zgodnie z rysunkiem 

planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienicy narożnej przy ul. św. Jakuba 7/Wola Zamkowa 13, 

– budynku przy ul. Piernikarskiej 5-7/Wola Zamkowa 11, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru z metalową furtą od strony  

ul. Piernikarskiej, 

e) nakaz zachowania historycznych elementów metalowych: balustrady balkonowej (na 

elewacji narożnej), kolumn balkonowych i balustrad balkonowych (na elewacji 

południowej), balustrady na dachu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

lit. k, 
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b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Piernikarskiej 5-7/Wola 

Zamkowa 11, Piernikarskiej 1 oraz elewacji tylnej budynku przy ul. Wola Zamkowa 13; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zakaz zabudowy balkonów, 

c) dla dopuszczonych miejsc postojowych/garaży wielopoziomowych nakaz uwzględnienia 

następujących zasad: 

– teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie, 

– maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne lecz nie wyżej niż 
kalenica budynku przy ul. Piernikarskiej 5-7/Wola Zamkowa 11, 

– kształt dachu – dowolny, 

– nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– elewacja frontowa dopuszczonej zabudowy z zastosowaniem rozwiązań o wysokim 

standardzie architektonicznym, zharmonizowana z elewacją teatru Baj Pomorski, 

– dopuszcza się realizację zabudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy łącznie z 

zabudową na terenie oznaczonym symbolem 76.06-(Z.29)U/ZP5, 

d) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej – ul. Piernikarskiej,  

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit. a÷b, lit. f, pkt 3 lit. a÷b, 

f) dla budynków przy ul.: Piernikarskiej 1/św. Jakuba 9, św. Jakuba 7/Wola Zamkowa 13 – 

obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami elewacji tych budynków, 

g) budynek przy ul. Piernikarskiej 5-7/Wola Zamkowa 11– adaptuje się bez zmiany obrysu 

zewnętrznego, wysokości, 

h) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 

i) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§74. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.29)U/ZP5 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultury w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– budowle wspomagające funkcjonalnie obiekt przeznaczenia podstawowego (np. teatr 

letni/amfiteatr), 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp., 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– miejsca postojowe/garaże, w tym wielopoziomowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: obiektów funkcjonalnie wspomagających obiekt przeznaczenia podstawowego, 

obiektów budowlanych, stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 
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c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z powierzchni terenu, 

d) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych na elewacjach 

budynku; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2  

pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków – mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5  

lit. i, lit. k, pkt 6, pkt 8 lit. a, pkt 9÷10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) dla dopuszczonych miejsc postojowych/garaży wielopoziomowych nakaz uwzględnienia 

następujących zasad:  

– teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie, 

– maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne lecz nie wyżej niż 
kalenica budynku przy ul. Piernikarskiej 5-7/Wola Zamkowa 11, 

– kształt dachu – dowolny, 

– nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– elewacja frontowa dopuszczonej zabudowy z zastosowaniem rozwiązań o wysokim 

standardzie architektonicznym, zharmonizowana z elewacją teatru Baj Pomorski, 

– dopuszcza się realizację zabudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy łącznie z 

zabudową na terenie oznaczonym symbolem 76.06-(Z.29)MW/U8, 

– obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej – ul. Piernikarskiej, 

c) dla budowli wspomagających funkcjonalnie obiekt przeznaczenia podstawowego nakaz 

uwzględnienia następujących warunków: 

– realizacja z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu, 

– wysokość zadaszenia do okapu – maksymalnie 9,0m, 

– kształt dachu – dowolny, 

– obowiązek nawiązania do architektury istniejącego budynku teatru pod względem 

zastosowanych form, detali architektonicznych, materiałów i kolorystyki, 

– nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 

e) nakaz zachowania istniejących ciągów pieszych, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej:  

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Piernikarskiej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
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§75. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.29)US/ZP2 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren sportu i rekreacji w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– budowle związane z ciągami pieszymi (np. schody) i sportowo-rekreacyjnym 

zagospodarowaniem terenu, 

– urządzenia infrastruktury technicznej, w tym sezonowe obiekty sanitarno-

higieniczne, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §:10 pkt 1, pkt 2 lit. b, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) dopuszcza się sezonowe obiekty sanitarno-higieniczne; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz zagospodarowania zielenią niską wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków – mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt. 8, ust. 2 z zastrzeżeniem: zakaz 

nasadzeń zieleni wysokiej, 

b) zakaz reklam, w tym reklam na murach miejskich, 

c) dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych(np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania istniejących ciągów pieszych, 

b) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy budowli związanych ze sportowo-

rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu, tymczasowych obiektów budowlanych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, minimalnej liczby miejsc do 

parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Wola Zamkowa, w tym 

poprzez drogę wewnętrzną, 
b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3. 

 

Rozdział 30  

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.30 
 

§76. Dla kwartału urbanistycznego Z.30, ograniczonego ulicami: Ślusarską – Browarną – 

Piernikarską – Wielkie Garbary, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.30)MW/U9 i 76.06-(Z.30)U11;  

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 
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obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia o których mowa w §17 ust. 1; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

7) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§77. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.30)MW/U9 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określania, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

a) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków - kamienicę przy ul. Ślusarskiej 1 (nr 

wpisu A/264), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienic przy ul. Ślusarskiej: 3, 5 i 7 (narożnej), 

– kamienic przy ul. Browarnej: 7, 9 (z domem tylnym), 11 i 13, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul. Ślusarskiej: 3, 5; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit.a÷b, lit f, pkt 3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z przyległych dróg publicznych. 
 

§78. Dla terenu oznaczonego symbolem76.06-(Z.30)U11 ustala się: 
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1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– fasadę domu przy ul. Browarnej 3 (nr wpisu A/505), 

– fasadę kamienicy przy ul. Browarnej 5 (nr wpisu A/506), 

– addycyjną zabudowę dawnego browaru, złożoną z brył budynków: warzelni, 

magazynowni, kotłowni, antałkowi, suszarni słodu oraz ceglane elewacje tych 

budynków przy ul. Browarnej 1 i ul. Piernikarskiej 10, 12, 14 (nr wpisu A/1737), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

b) ustala się ochronę konserwatorską:  
– kamienicy mieszkalnej i dawnego młyna przy ul. Wielkie Garbary 2, 

– kamienic przy ul. Browarnej 3 i 5, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. d, lit. f, lit. i, pkt 7 lit. a÷b, lit. d÷f, 

pkt 9÷10; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. m, 

c) nakaz zachowania addycyjnej zabudowy złożonej z brył budynków wymienionych w pkt 

4 lit. b tiret trzecie, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. f z zastrzeżeniem: 

dopuszcza się wprowadzenie nowych otworów okiennych, wynikających z 

architektonicznego podziału wnętrza, w południowej elewacji dawnej kotłowni, 

e) zakaz nadbudowy i zmiany kształtu dachu budynku dawnej warzelni (ul. Browarna 1), 

f) zakaz zabudowy tarasu na budynku dawnej maszynowni, 

g) dopuszcza się nadbudowę, o jedną kondygnację, budynków przy ul. Browarnej 3 i 5 z 

zastrzeżeniem: 

– nakaz cofnięcia - o minimum 1m od lica - szczytów wymienionych budynków, 

– od strony ul. Browarnej - dach mansardowy, 

h) dopuszcza się nadbudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków - wyłącznie od 

strony południowej - w formie lekkiej, przeszklonej konstrukcji, z zastrzeżeniem lit. i, 

i) zakaz przesłaniania górnej części komina, 

j) dla obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, z zastrzeżeniem lit. g – dopuszcza się 
nadbudowę z uwzględnieniem następujących zasad: 

– maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – 16,8m, 

– dach dowolny, 

– maksymalna wysokość kalenicy - 18,2m, 

k) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 
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l) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji,  

m) obowiązująca linia zabudowy tożsama z elewacjami budynków przy ul.: Wielkie Garbary 

2, Piernikarska 10, 12, 14, Browarna 1, 3, 5; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z przyległych dróg publicznych. 
 

Rozdział 31 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.31 
 

§79. Dla kwartału urbanistycznego Z.31, ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi – 

Rynkiem Nowomiejskim – Ślusarską – Wielkie Garbary, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.31)U/MW20 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- kamienicę „Apteka pod Lwem” przy ul. Królowej Jadwigi 1/ Rynek Nowomiejski 13 

(nr wpisu A/569), fasadę kamienicy (nr wpisu A1371), 

- fasadę kamienicy przy Królowej Jadwigi 3 (nr wpisu A/568),  

- kamienicę wraz z oficyną oraz dz. nr: 83/1 i 83/2 przy ul. Królowej Jadwigi 9 (nr 

wpisu A/105),  

- kamienicę przy ul. Królowej Jadwigi 11 (nr wpisu A/534), 

- Gospodę „Pod Modrym Fartuchem” przy Rynku Nowomiejskim 8/Ślusarskiej 2 (nr 

wpisu A/1374), fasadę kamienicy (nr wpisu A1371 

- kamienicę przy ul. Ślusarskiej 4 (nr wpisu A/1253), 

- kamienicę (dawny spichlerz) przy ul. Wielkie Garbary 10 (nr wpisu A/559),  

- kamienicę przy ul. Wielkie Garbary 18 (nr wpisu A/604), 

- pierzeję Rynku Nowomiejskiego (nr wpisu A/1371), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. Królowej Jadwigi: 5 i 7, 

- kamienic przy Rynku Nowomiejskim: 9, 10 (z oficyną), 11 i 12,  

- kamienic przy ul. Ślusarskiej: 2a i 6  

- kamienic przy ul. Wielkie Garbary: 6 (narożnej), 8, 12, 14 i16, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 
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d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Rynku Nowomiejskim: 9, 11, 

12, Ślusarskiej: 2a, 6, Wielkie Garbary: 8, 12, 18, Królowej Jadwigi: 5, 9;  

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit a÷b, lit. f, pkt 3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Ślusarskiej, w tym 

poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 32 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.32 
 

§80. Dla kwartału urbanistycznego Z.32, ograniczonego ulicami: Małe Garbary – 

Jęczmienną – Prostą – Królowej Jadwigi, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.32)MW/U10 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską  
– kamienic przy ul. Małe Garbary: 4/ 6, 8, 10, 12 i 14, 

– kamienicy przy ul. Jęczmiennej 29 (narożna), 

– kamienic przy ul. Prostej: 1 (narożnej), 3, 3a, 5 (z oficyną), 5a, 7 i 9 (narożnej), 

– kamienic przy ul. Królowej Jadwigi: 4, 6, 8, 10, 10A (dawnego spichlerza), 12 

(narożnej) i 14,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10,  

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Małe Garbary: 2, 8, 10, 14, 

Prostej: 1, 3a, 7, Królowej Jadwigi 6;  

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit a÷b, lit. f, pkt 3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej - odcinka ul. Jęczmiennej, w 

tym poprzez drogi wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 33 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.33 
 

§81. Dla kwartału urbanistycznego Z.33, ograniczonego ulicami: Małe Garbary – Wysoką 
– Prostą – Jęczmienną, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.33)MW/U11 o przeznaczeniu: 
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a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - budynek wraz z dz. nr 251 przy  

ul. Wysokiej 15 (nr wpisu A/1390), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
- kamienic przy ul. Małe Garbary: 18 (narożnej), 20, 22 (z dwoma oficynami 

bocznymi), 24, 26, 28 i 30, 

- kamienic przy ul. Wysokiej: 11 i 13, 

- kamienic przy ul. Prostej: 11 (narożnej), 13, 15, 17 (z trzema oficynami), 19, 21/23  

i 25 (narożnej) 

- kamienic przy ul. Jęczmiennej:16, 18 i 20,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony muru bramnego na dz. nr 248 (ul. Małe Garbary 26); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Małe Garbary:18, 22, 24, 26, 

Prostej: 13, 17, 23, Wysokiej 15, Jęczmiennej 20; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z zastrzeżeniem lit. f, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit a÷b, lit. f, pkt 3, 

d) dla budynku przy ul. Małe Garbary 28 i oficyny (dawnej stajni) przy ul. Małe Garbary 20 

– dopuszcza się zabudowę odtworzeniową, 
e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: dla dz. nr 248 (ul. Małe Garbary 26) obowiązująca linia zabudowy jest 

tożsama z istniejącą linią zabudowy: elewacji bocznej kamienicy, oficyny tylnej  

i budynku gospodarczego, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 
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obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 34 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.34 
 

§82. Dla kwartału urbanistycznego Z.34, ograniczonego ulicami: Dominikańską – Prostą – 

Wysoką, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.34)MW/U12 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym – nie występuje potrzeba określenia, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - budynek Książnicy Miejskiej wraz 

z dz. nr 116 przy ul. Wysokiej 16 (nr wpisu A/94), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienic przy ul. Prostej: 27 (narożnej z oficynami), 29 (z oficyną boczną), 31, 33 

(narożnej),  

– kamienic przy ul. Dominikańskiej: 4, 6, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków -oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul.: Prostej: 27, 31, Wysokiej 16, 

Dominikańskiej 4; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa,  

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit a÷b, lit. f, pkt 3, 
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d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 35 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.35 
 

§83. Dla kwartału urbanistycznego Z.35, ograniczonego ulicami: Dominikańską – Prostą – 

Wysoką, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.35)MW/U13 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym – nie występuje potrzeba określenia, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 4 lit. a, pkt 8÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską kamienic przy ul. Prostej: 35 i 37; ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach 

historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10,  

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych/tylnych budynków przy ul. Prostej: 35, 37; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z zastrzeżeniem lit. e, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit a, lit. f, pkt 3 lit. b÷c,  

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) obowiązująca linia zabudowy na dz. nr 111 jest tożsama z liniami: bocznej i tylnej 

elewacji budynku Prosta 37/Dominikańska 10 z zachowaniem i ochroną istniejącego 

muru granicznego przy ul. Prostej, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 36 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.36 
 

§84. Dla kwartału urbanistycznego Z.36, ograniczonego ulicami: Prostą – Wały gen. 

Sikorskiego – Zaszpitalną – Międzymurze, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.36)U12 i 76.06-(Z.36)U13; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§85. Dla terenu oznaczonego symbolem76.06-(Z.36)U12 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym z zakresu administracji, 

b) dopuszczalne: 

– naziemne miejsca postojowe, 
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– urządzenia infrastruktury technicznej;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4 lit. a z zastrzeżeniem lit. d, 

c) nakaz ochrony elewacji poprzez zakaz lokalizacji: anten, masztów, urządzeń 
nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych rządzeń technicznych od strony  

ul. Wały gen. Sikorskiego z zastrzeżeniem lit. d, 

d) zakazy, o których mowa w lit. b i lit.c, nie dotyczy rządzeń technicznych niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania straży pożarnej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2  

pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - budynek główny dawnej Miejskiej 

Straży Ogniowej wraz z terenem w granicach dz. nr 213 i 216/1 przy ul. Prostej 32/ 

Międzymurze 8/10 (nr wpisu A/87), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) nakaz zachowania i ochrony istniejącego, od strony ul. Międzymurze na odcinku tylnej 

elewacji oficyny bocznej i tylnej elewacji dobudówki, dawnego muru miejskiego, 

d) nakaz zachowania ogrodzenia terenu od strony ul. Prostej i Wały gen. Sikorskiego w 

formie metalowego płotu na metalowych słupkach ustawionego na ceglanej 

podmurówce, 

e) zakaz zmiany formy bramy wjazdowej i furt wejściowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷d, lit. f, lit. i, lit k, pkt 7 lit.a÷b, 

lit. d÷f, pkt 9÷10 z zastrzeżeniem: zakaz reklam na dawnym murze miejskim przy  

ul. Międzymurze; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) od strony ul. Międzymurze - zabudowa pierzejowa,  

c) budynek główny dawnej Miejskiej Straży Ogniowej – adaptowany bez zmiany obrysu 

zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu z nakazem ochrony elewacji poprzez 

zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, 

o ile wynikać będą z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w szczególności 

dotyczących ochrony zabytków, 

d) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oficyny bocznej i dobudówki oraz budowę 
nowych budynków z zachowaniem: 

– obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– odcinka dawnego muru miejskiego przy ul. Międzymurze, 

– wysokości – do 2 kondygnacje nadziemnych, 

– maksymalnej wysokość elewacji frontowej od strony ul. Wały gen. Sikorskiego – 

odpowiadającej linii okapu 2 kondygnacyjnej części istniejącego budynku, 

– dach płaski o kącie nachylenia połaci do 20o, dla dachu z okapem - kalenica nie wyżej 

niż kalenica dachu istniejącego 2 kondygnacyjnego budynku, 

– elewacje frontowe projektowanej przebudowy, rozbudowy i zabudowy z 

zastosowaniem rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, nawiązujące do 

istniejącej zabudowy, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 
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określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z przyległych dróg publicznych. 
 

§86. Dla terenu oznaczonego symbolem76.06-(Z.36)U13 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne - funkcja mieszkaniowa wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zakaz lokalizacji: anten, masztów, urządzeń 
nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych rządzeń technicznych, 

b) dopuszcza się  klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit b tiret pierwsze, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul. Międzymurze 2-4; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) od strony ul. Międzymurze - zabudowa pierzejowa, 

c) budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, 

d) nakaz zachowania i ochrony elewacji budynku przy ul. Międzymurze 2, od strony 

zachodniej i południowej, poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, 

e) dopuszcza się zmianę elewacji budynków przy ul. Międzymurze 2-4, od strony ul. Wały 

gen. Sikorskiego, na elewację stylistycznie nawiązującą do elewacji zachodniej  

i południowej budynku przy ul. Międzymurze 2, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru objętego planem, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne. 
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Rozdział 37 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.37 
 

§87. Dla kwartału urbanistycznego Z.37, ograniczonego ulicami: Prostą – Międzymurze – 

Zaszpitalną – Wysoką, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.37)MW/U14 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - dom murowany wraz z częścią dz. 

nr 221/4 w granicach fundamentowania budynku przy ul. Prostej 22A (nr wpisu A/1643), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
- kamienic przy ul. Prostej: 20, 22, 24 (dawnego spichrza), 26, 28 i 30 (narożnej), 

- kamienicy przy ul. Międzymurze 9,  

- kamienic przy ul. Wysokiej: 2, 6, 8, 10, 12 (narożnej) 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony murów granicznych od strony ul. Wysokiej (dz. nr 237  

i 235/3) oraz od strony ul. Międzymurze (dz. nr 239 i 236/2); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷ 10, 

b) zakaz reklam na:  

– bocznych elewacjach budynków przy ul.: Prostej: 20, 22a, 26, 30, Wysokiej 6, 8 oraz 

oficyny południowej przy ul. Wysokiej, 12, 

– zakaz reklam na murach, o których mowa w pkt 4 lit. d oraz na ogrodzeniach; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy: 

– historycznego muru wzdłuż ul. Wysokiej (dz. nr 237 i 235/3)  

– ul. Międzymurze od zachodniej granicy dz. nr 227 do ul Zaszpitalnej, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. a÷d, lit. f, pkt 3, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, maksymalnej 

wysokości zabudowy, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 
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tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) obowiązujące linie zabudowy są tożsame z liniami rozgraniczającym kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy odcinków, o których mowa w lit. b z wyłączeniem 

budynku stacji transformatorowej przy ul. Wysokiej 3, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 38 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.38 
 

§88. Dla kwartału urbanistycznego Z.38, ograniczonego ulicami: Prostą – Wysoką – 

Sukienniczą - Jęczmienną, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.38)MW/U15 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej,  

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych przy ul. Prostej i Wysokiej, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - kamienicę wraz z działką przy  

ul. Prostej 10 (nr wpisu A/540), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
- kamienic przy ul. Prostej: 8, 12/14 i 16/18, 

- kamienic przy ul. Wysokiej: 3 i 5,  

- kamienic przy ul. Sukienniczej: 9, 11, 15 i 17 (narożnej),  

- kamienic przy ul. Jęczmiennej: 10, 12 (z oficyną) i 14 (narożnej),  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 
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d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷ 10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul.: Jęczmiennej:10, 14, Prostej 10, 

Sukienniczej: 11, 15, Wysokiej 3, 

c) zakaz reklam na murze granicznym przy ul. Sukienniczej 13; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z zastrzeżeniem lit. g,  

c) na dz. nr 185/1 i 187 dopuszcza się: 
– podniesienie części frontowej dachu budynku przy ul. Wysokiej 5, celem uzyskania 

poddasza użytkowego, 

– nadbudowę budynku tylnego do maksymalnej wysokości 3 kondygnacji 

nadziemnych,  

– zabudowę odtworzeniową w miejscu budynku przemysłowego (ul. Wysoka 7), w 

tym z dopuszczeniem zmiany jego wysokości z tolerancją do 0, 5m, 

– wysokość górnej elewacji frontowej dla budynków z dachem płaskim – maksymalnie 

11m, 

– wysokość kalenicy dla budynków z dachem spadowym– maksymalnie 10m,  

– dachy płaskie lub spadowe o kącie nachylenia połaci – do 47o, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit. a÷d, lit. f, pkt 3, z 

zastrzeżeniem lit. c, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej,  

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

g) obowiązujące linie zabudowy są tożsame z liniami rozgraniczającym kwartału/terenu z 

zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy odcinka muru granicznego przy ul. Sukienniczej 13; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
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Rozdział 39 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.39 
 

§89. Dla kwartału urbanistycznego Z.39, ograniczonego ulicami: Sukienniczą – Wysoką – 

Zaszpitalną - Jęczmienną, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.39)MW1 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalnym – funkcja usługowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 8÷10, 

c) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zakaz lokalizacji: anten, masztów, urządzeń 
nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych rządzeń technicznych, 

d) dopuszcza się klimatyzatory i inne rządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- kamienicę przy ul. Sukienniczej 20 (nr wpisu A/566), 

- kamienicę przy ul. Sukienniczej 26 (nr wpisu A/515), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską kamienic przy ul. Sukienniczej: 14 (narożnej), 16, 18, 

22, 24, 28 i 30 (narożnej), ujętych w gminnej ewidencji zabytków -oznaczonych, na 

rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych od strony ul. Zaszpitalnej 

i pomiędzy dz. nr 177 i 178 (ul. Sukiennicza 20 i 22); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit b÷d, lit. f, lit. i, 

b) zakaz reklam na bocznych i tylnych elewacjach budynków zlokalizowanych w tym 

kwartale, 

c) zakaz reklam na historycznym murze od strony ul. Zaszpitalnej; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa od strony ul.: Sukienniczej, Jęczmiennej i Wysokiej, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit. a÷b, lit. f, 

d) dopuszcza się przebudowę elewacji budynku przy ul. Wysokiej 1 celem stylistycznego 

nawiązania do elewacji zabudowy sąsiedniej (ul. Sukiennicza 30), 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 



 101

g) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi ul. Sukienniczej, 

Jęczmiennej, Wysokiej oraz liniami tylnych i bocznych elewacji budynków - od strony 

ul. Zaszpitalnej;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 40 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.40 
 

§90. Dla kwartału urbanistycznego Z.40, ograniczonego ulicami: Prostą – Jęczmienną – 

Sukienniczą – Rynkiem Nowomiejskim, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.40)U/MW21 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – nie występuje potrzeba określenia, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– dom d. Gospoda Murarska przy Rynku Nowomiejskim 17 (nr wpisu A/ 275),  

– pierzeje Rynku Nowomiejskiego oraz fasady budynków narożnych (nr wpisu 

A/1371) 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
– budynku szkoły przy ul. Prostej 4/Jęczmiennej 23, 

– domu mieszkalnego z budynkiem dawnej fabryki pierników przy ul. Jęczmiennej 

19/Sukienniczej 5, 

– kamienicy przy ul. Jęczmiennej 21,  

– kamienic przy Rynku Nowomiejskim: 14 (narożnej), 15, 16, 18 (z dwoma oficynami 

bocznymi), 19 (z oficyną boczną i tylną), 20 i 21 (narożnej), 

– budynku przy ul. Sukienniczej 3,  
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– budynku przy ul. Prostej 2, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit b÷d, lit. f, lit. i,  

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul. Sukienniczej: 1, 5, Rynku 

Nowomiejskim: 16, 18, Prostej: 2, 4, Jęczmiennej: 21, 23; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z dopuszczeniem jej uzupełnienia przy ul. Sukienniczej (dz. nr 198 

i 199/3) oraz zastrzeżeniem, o którym mowa w lit. c, 

c) dla dopuszczonego uzupełnienia zabudowy przy ul. Sukienniczej (dz. nr 198 i 199/3) 

ustala się: 
– na dz. nr 198 (ul. Sukiennicza 3) - maksymalna wysokość zabudowy nie 

przekraczająca wysokości budynku przy ul. Sukienniczej 5, 

– na dz. nr 199/3 - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje naziemne lecz nie 

wyżej niż do wysokości otworów okiennych w bocznej elewacji budynku przy 

Rynku Nowomiejskim 21,  

– elewacje zabudowy uzupełniającej stylistycznie nawiązujące do elewacji 

odpowiednio zabudowy bezpośrednio przyległej, 

– zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w lokalach na parterach budynków, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. a÷b, lit. d, lit. f, pkt 3 z 

zastrzeżeniem lit. c i lit. e, 

e) dla zabudowy na dz. nr 199/1: 

– obowiązująca linia zabudowy tożsama z linią zabudowy istniejącego budynku,  

– zakaz nadbudowy, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

h) obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi ul.: Prostej, 

Jęczmiennej, Sukienniczej, Rynku Nowomiejskiego z zastrzeżeniem lit. e tiret pierwsze; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
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Rozdział 41 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.41 
 

§91. Dla kwartału urbanistycznego Z.41, ograniczonego ulicami: Sukienniczą – Jęczmienną 
– Szumana – św. Katarzyny, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.41)U/MW22 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- dom na dz. nr 104/4 przy ul. Szumana 1/św. Katarzyny 2 (nr wpisu A/909), 

- kamienica z oficynami oraz dawne Zakłady Graficzne: budynek frontowy wraz z 

oficynami na dz. nr:141/1, 141/3 i części dz.141/4 przy ul. św. Katarzyny 

4/Jęczmiennej 11 (nr wpisu A/72), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy ul. Sukienniczej: 4, 6, 8, 10 i 12 (narożnej), 

- kamienic przy ul. Jęczmiennej: 13 i15,  

- kamienic przy ul. św. Katarzyny: 6, 8, 10 i 12 (narożnej),  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit b÷d, lit. f, lit. i, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul. Sukienniczej: 4, 6, 10, św. 

Katarzyny: 4, 10, 12, Jęczmiennej: 11, 15; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy na dz. nr 139, 141/1, 141/2 i 141/3 przy  

ul. Szumana z uwzględnieniem następujących zasad:  

– na dz. nr 141/1, 141/2 i 141/3 - budynek wolnostojący z dopuszczeniem dobudowy do 

granicy z dz. nr 141/3 i 141/4 i maksymalnej szerokości frontu budynku - 26,5m,  

– na dz. nr 139 - budynek dobudowany do ściany budynku frontowego (ul. Jęczmienna 

11) z dopuszczeniem dobudowy przy granicy dz. nr 139, 

– obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, z 

wycofaniem ściany zewnętrznej parteru dopuszczonej zabudowy wzdłuż ul. Szumana 

w celu uzyskania podcienia, pełniącego rolę zadaszenia nad wejściem/wejściami do 

budynku/budynków, 
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– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – maksymalnie 12,0m od poziomu 

chodnika przed wejściem do budynku do najwyższego punktu attyki lub gzymsu,  

– dach płaski – o kącie nachylenia połaci 120, spadowy – o kącie nachylenia połaci - do 

450, lub dach mansardowy – o kącie nachylenia frontowej połaci – 850,  

– dla dachu mansardowego lub spadowego wysokość kalenicy - 14m od poziomu 

chodnika przed wejściem, 

– kalenica równoległa do ul. Szumana, 

– elewacje dopuszczonej zabudowy uzupełniającej - stylistycznie nawiązujące do 

elewacji odpowiednio zabudowy bezpośrednio przyległej, z zastosowaniem 

rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym  

– zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w lokalach na parterach budynków, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt. 1, pkt 2 lit. a÷b, lit. d, lit. f, pkt 3 

z zastrzeżeniem lit. c,  

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej imaksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej,  

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 
sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 42 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.42 
 

§92. Dla kwartału urbanistycznego Z.42, ograniczonego ulicami: św. Katarzyny – placem 

św. Katarzyny – Szpitalną – Rynkiem Nowomiejskim, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-(Z.42) 

U/MW23 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym – nie występuje potrzeba określenia, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 
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c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

- pierzeje Rynku Nowomiejskiego oraz fasady budynków narożnych (nr wpisu 

A/1371), 

- dawną plebanię Nowomiejskiej Gminy Ewangelickiej wraz z dz. nr 156 przy ul. 

Szpitalnej 2/ placu św. Katarzyny 3 (nr wpisu A/57), 

- szpital św. Jakuba składający się z: budynku frontowego, oficyny bocznej, 

ogrodzenia z bramą wjazdową wraz z dz. nr 157 przy ul. Szpitalna 4 (nr wpisu 

A/920),  

- kamienicę narożną wraz z dz. nr 170 przy ul. Szpitalnej 10/ Rynek Nowomiejski 27 

(nr wpisu A/210), 

- kamienicę z oficyną (bryły i ceglane elewacje budynków gospodarczych: stajni – 

obecnie budynek mieszkalny i przybudówki kuchennej) oraz dz. nr 168/1 i 168/2 przy 

Rynku Nowomiejskim 25 (nr wpisu A/1392/1-2), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską  
- kamienic przy ul. św. Katarzyny: 3a (z oficyną boczną i tylną), 3b (z oficyną boczną), 

5, 7, 9-11 i 13, 

- kamienic przy placu św. Katarzyny: 4 i 5 (narożnej),  

- budynku dawnego przytułku przy ul. Szpitalnej 6,  

- spichrza z budynkiem warsztatowym przy ul. Szpitalnej 8,  

- kamienic przy Rynku Nowomiejskim: 22 (z oficyną boczną), 23 (z oficyną tylną), 24 

(z oficyną tylną) i 26 (z oficyną boczną w linii pierzei ul. Szpitalnej),  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu,  

e) nakaz zachowania i ochrony muru bramnego zwieńczonego schodkowym szczytem z 

dwoma otworami wejściowymi (bramą i furtką ) przy ul. Szpitalnej 2, 

f) remont lub odtworzenie muru bramnego i bramy wjazdowej przy ul. Szpitalnej 4, 

g) nakaz zachowania i ochrony tablicy herbowej nad wejściem do budynku przy  

ul. Szpitalnej 10 oraz historycznych szyldów reklamowych, 

h) nakaz zachowania i ochrony plakiet z herbami cechowymi na elewacji frontowej 

budynku przy ul. św. Katarzyny 9-11; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, pkt 7, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z wyłączeniem odcinków z murami bramnymi przy ul. Szpitalnej 2 

i 4, 

c) dopuszcza się zabudowę: 
– odtworzeniową oficyn i budynków gospodarczych na dz. nr 161 (ul. św. 

Katarzyny 7), 

– wymianę budynku garażowego na dz. nr 156 (ul. Szpitalna 2) na obiekt o wysokości 

nie wyższej niż brama wjazdowa i ogrodzenie z zastrzeżeniem: wyklucza się obiekt 

tymczasowy, 
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– odtworzeniową i uzupełniającą na dz. nr 157 przy granicy z dz. nr 155, 158, 159, 

161, 162, 163, stylistyką elewacji, wysokością zabudowy nawiązującą do budynku 

frontowego (Szpitalna 4), z dopuszczeniem zwiększenia wysokości nad kondygnacją 
techniczną, 

– kąt nachylenia połaci dachowych – do 500 , 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a÷b, lit. d, lit. f, pkt 3, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 43 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.43 
 

§93. Dla kwartału urbanistycznego Z.43, ograniczonego: Rynkiem Nowomiejskim – ul.: 

św. Jakuba – Piernikarską – Browarną, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.43)U/MW24 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalnym –nie występuje potrzeba określenia, 

c) zakaz zmiany sposobu użytkowania lokali, usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, z funkcji usługowej na mieszkaniową;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷3, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 
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- kamienicę narożną wraz z dz. nr 116/2 przy Rynku Nowomiejskim 1 /św. Jakuba 21a 

(nr wpisu A/100), 

- kamienicę wraz z dz. nr 125/1 przy Rynku Nowomiejskim 3 (nr wpisu A/286),  

- kamienicę przy Rynku Nowomiejskim 5 (nr wpisu A/516),  

- fasadę plebani kościoła pod wezwaniem św. Jakuba przy Rynku Nowomiejskim 6 

(nr wpisu A/517),  

- fasadę i frontową połać dachu kamienicy przy ul. Browarnej 8 (nr wpisu A/1673), 

- dawny spichlerz przy ul. Browarnej 10 (nr wpisu A/556), 

- pierzeje Rynku Nowomiejskiego oraz fasady budynków narożnych (nr wpisu A/1371 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską:  
- kamienic przy Rynku Nowomiejskim: 2, 4 (z oficynami: boczną i tylną) i 7 (narożna 

z oficyną boczną w linii pierzei ul. Browarnej),  

- kamienic przy ul. św. Jakuba: 11 (narożnej z oficyną tylną w linii ul. Piernikarskiej), 

13 (dawnego spichrza), 15, 17, 19 i 21, 

- kamienic przy ul. Piernikarskiej: 4/6 (dawny spichrz), 8 (narożna, dawna wozownia), 

- kamienic przy ul. Browarnej: 2, 4, 6 i 8,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu, 

e) nakaz zachowania i ochrony granicznych murów z przejściami i przejazdami od strony 

ul. Piernikarskiej 2 i 8 (dz. nr 123 i 133/1), 

f) nakaz zachowania komina z obejmą i łuków na elewacji frontowej w budynku przy  

ul. Browarnej 10; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, pkt 7, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z wyłączeniem odcinków z murami bramnymi przy  

ul. Piernikarskiej 2 i 8 (dz. nr 123 i 133/1), 

c) dopuszcza się nadbudowę dobudówki pomiędzy budynkami przy Rynku  

Nowomiejskim 3 (na dz. nr 125/1) a budynkiem przy Rynku Nowomiejskim 2 z 

zachowaniem: 

– maksymalnej wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej nadbudowy równej 

wysokości gzymsu budynku przy Rynku Nowomiejskim 3 z dopuszczeniem jej 

zwiększenia do wysokości ściany szczytowej budynku w przypadku jej wycofania w 

stosunku do obowiązującej linii zabudowy, 

– kąta nachylenia połaci dachowej i maksymalnej wysokości kalenicy – równej kątowi 

nachylenia i wysokości kalenicy budynku przy Rynku Nowomiejskim 3, 

d) obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami rozgraniczającymi kwartału/terenu z 

wyłączeniem odcinków, o których mowa w lit. b oraz z zastrzeżeniem: dla budynku przy 

ul. Browarnej 12 - obowiązująca linia zabudowy jest tożsama z linią elewacji tego 

budynku włącznie z przyporą; 
e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 2 z zastrzeżeniem lit. b, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej:  

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 44 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.44 
 

§94. Dla kwartału urbanistycznego Z.44, ograniczonego ulicami: Szpitalną – placem św. 

Katarzyny - Wolą Zamkową – św. Jakuba, ustala się: 
1) wydziela się cztery tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.44)U/ZP6, 76.06-(Z.44)U/ZP7, 

76.06-(Z.44)U14 i 76.06-(Z.44)MW2; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§95. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.44)U/ZP6 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultu religijnego w zieleni 

urządzonej, 

b) dopuszczalne – funkcja dydaktyczno- wystawowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. a, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacji frontowej budynku od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit a, lit. b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba przy ul Szpitalnej3/św. Jakuba 22 (nr 

wpisu A/403),  

– cmentarz przykościelny, ossuarium przy murze ogrodzeniowym cmentarza, 

murowane ogrodzenie cmentarza wraz z działką nr 160 przy ul. św. Jakuba 22 (nr 

wpisu A/1667/1-3); 
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zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2,  

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam, w tym również na ogrodzeniu, z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) adaptacja budynku kościóła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba - bez zmiany 

obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

b) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, linii zabudowy, 

d) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

e) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw liturgicznych, kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z przyległych dróg publicznych. 
 

§96. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.44)U/ZP7 ustala się; 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury,  

b) nakaz ochrony elewacji frontowych budynków poprzez zakaz lokalizacji: anten, 

masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych rządzeń technicznych, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne rządzenia techniczne na elewacjach bocznych 

budynków lub na powierzchni dachu, usytuowane w sposób minimalizujący ich 

widoczność z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych, 

d) teren stanowi jedną działkę budowlaną; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit a, lit. b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy zespółu zabudowy siedziby Królewskiej Fortyfikacji w Toruniu 

wpisane do rejestru zabytków: budynek urzędu Królewskiej Fortyfikacji, elewacja 
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budynku stajni z wozownią, ogrodzenie otaczające zespół oraz ogrodzenia wewnętrzne 

(nr wpisu A/1760/1-3) – zgodnie z rysunkiem planu nr 2 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) nakaz harmonijnego zagospodarowania, 

b) nakaz kształtowania nasadzeń zieleni z wykorzystaniem elementów małej architektury  

i oświetlenia jako integralnych elementów zagospodarowania z zastrzeżeniem lit. a, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i,  

lit. k, pkt 7, pkt 9÷10 z zastrzeżeniem: zakaz reklam na ogrodzeniu terenu;  

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla budynku dawnej siedziby urzędu Królewskiej Fortyfikacji przy ul. Wola Zamkowa 19: 

– budynek wolnostojący bez zmiany wysokości i kształtu dachu, 

– nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji  

i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków z 

zastrzeżeniem: ustalenie dotyczy wszystkich elewacji budynku, 

b) dopuszcza się nową zabudowę, dla której ustala się: 
– nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– elewacje od strony przestrzeni publicznych - z zastosowaniem rozwiązań o wysokim 

standardzie architektonicznym, 

– dach płaski o kącie nachylenia połaci do 120,  

– maksymalna wysokość nowej zabudowy równa wysokości gzymsu podokapowego 

budynku dawnej siedziby urzędu Królewskiej Fortyfikacji przy ul. Wola Zamkowa 

19, z zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy pomieszczeń technicznych (np. 

maszynowni windy, wentylatorni, itp.), dla których wysokość uwarunkowana jest 

względami technicznymi, 

– dopuszcza się wkomponowanie budynku dawnej stajni z wozownią w nową 
zabudowę z jego nadbudową z zastrzeżeniem: nakaz zachowania ceglanych elewacji 

wymienionego budynku,  

c) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji - wg wskaźników 

określonych w §14 ust. 2, realizowanych: 

– jako miejsca wbudowane z dopuszczeniem lokalizacji maksimum 30% ogólnej 

liczby miejsc do parkowania - jako naziemnych z zastrzeżeniem: dopuszczony 

procent miejsc do parkowania nie dotyczy miejsc na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, 
– miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

jako naziemne, 

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni  

działki budowlanej, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

gabarytów obiektów,  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Wola Zamkowa. 
 

§97. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.44)U14 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne – funkcja dydaktyczno - wystawowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit.b, pkt 4 lit. a, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2 pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit a, lit. b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków - budynek dawnego klasztoru 

Benedyktynek, późniejsze więzienie twierdzy pruskiej przy ul. św. Jakuba 20a (nr wpisu 

A/ 240), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską budynku dawnego więzienia politycznego przy ul. św. 

Jakuba 20, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku planu nr 2, 

jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego od strony ul. św. Jakuba 

oraz formy bramy oraz czapy muru przy wejściu bocznym, 

e) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru pomiędzy dz. nr 156/2 a dz. nr 158  

i 153; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, ust. 2,  

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam, w tym również na murach granicznych, z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) budynki: dawnego klasztoru Benedyktynek przy ul. św. Jakuba 20a i dawnego więzienia 

politycznego przy ul. św. Jakuba 20 - bez zmiany wysokości i kształtu dachu, 

b) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 - nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, linii zabudowy, 

d) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

e) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. św. Jakuba. 
 

§98. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.44)MW2 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne – usługi wyłącznie w lokalach usytuowanych w parterach budynków 

frontowych, 

c) lokale usługowe w kondygnacji podziemnej budynku – wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 
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b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit a, lit. b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską:  
– budynku dawnego Urzędu Fortyfikacyjnego przy ul. Wola Zamkowa 17, 

– kamienic przy ul. św. Jakuba: 16 (narożnej) i 18;  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych od strony: ul. Wola 

Zamkowa i św. Jakuba, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego pomiędzy dz. nr 153 a dz. 

nr i 156/1, 156/2 i 158; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit b÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul.: św. Jakuba 18 i Wola  

Zamkowa 17, 

c) zakaz reklam na murze granicznym od strony ul.: Wola Zamkowa i św. Jakuba; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, z wyłączeniem odcinków murów granicznych od strony  

ul. św. Jakuba i Wola Zamkowa,  

c) dopuszcza się zabudowę odtworzeniową budynku gospodarczego dawnego Urzędu 

Fortyfikacji,  

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 2 lit. a÷b, lit. f, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 – nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami elewacji frontowych budynków z 

zastrzeżeniem lit. b 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych – ul:. św. Jakuba, Wola Zamkowa. 
 

Rozdział 45 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.45 
 

§99. Dla kwartału urbanistycznego Z.45, ograniczonego ulicami: Wola Zamkowa – 

Warszawską – Poniatowskiego – św. Jakuba, ustala się: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.45)U15, 76.06-(Z.45)MW/U16  

i 76.06-(Z.45)MW/U17 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia o 

których mowa w obowiązują ustalenia, których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret 

pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3; 
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3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§100. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.45)U15 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej z zakresu kultury 

b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
technicznych na elewacjach budynku od strony przestrzeni publicznej, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widocznośc z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

a) ustala się ochronę konserwatorską budynku dawnego kinoteatru „Grunwald” przy  

ul. Warszawskiej 11, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku 

planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, lit. f, lit. i z zastrzeżeniem: zakaz 

reklam na ogrodzeniach terenu od strony przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – dopuszcza się 
nadbudowę i rozbudowę budynku dawnego kinoteatru „Grunwald” z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

a) zabudowa wolnostojąca z zachowaniem obowiązujących linii zabudowy tożsamych z 

liniami elewacji budynku kinoteatru od strony ul.: Wola Zamkowa i Warszawska, 

b) nadbudowa o jedną kondygnację budynku dawnego kinoteatru z cofniętą linią 
nieprzekraczalnej linii tej zabudowy o minimum 30% w stosunku do elewacji ulicznych 

(ul.: Wola Zamkowa i Warszawska), 

c) rozbudowa z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Wola 

Zamkowa tożsamej z linią elewacji południowej dobudówki, 

d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowych – maksymalnie 22m,  

e) dach płaski o kącie nachylenia połaci do 120, 

f) nakaz ochrony elewacji budynku dawnego kinoteatru „Grunwald” poprzez zachowanie 

jej kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego z dopuszczeniem zmian, o ile 

wynikać będą z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 
architektonicznych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w szczególności 

dotyczących ochrony zabytków, 

g) elewacje części nadbudowywanych i rozbudowywanych z zastosowaniem rozwiązań o 

wysokim standardzie architektonicznym,  
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h) nie występuje potrzeba określenia: maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby miejsc do 

parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową i sposobu ich realizacji, gabarytów obiektów; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej - ul. Wola Zamkowa, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§101. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.45)MW/U16 ustala się: 
1) przeznaczenie  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z 

zastrzeżeniem lit. c, 

b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) funkcja mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji 

nadziemnej budynku; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
technicznych na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznej, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widocznośc z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych,  

d) działki nr: 151, 149/4 - stanowią jedną działkę budowlaną; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynku dawnej pralni wojskowej przy ul. Wola 

Zamkowa 14/św. Jakuba 14, ujętego w gminnej ewidencji zabytków – oznaczonego na 

rysunku planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego od strony ul.: Wola 

Zamkowa, św. Jakuba, Poniatowskiego oraz pomiędzy dz. nr 149/4 i 149/2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, lit. f, lit. i z zastrzeżeniem: zakaz 

reklam na ogrodzeniach terenu od strony przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu - dopuszcza się 
rozbudowę i nadbudowę budynku dawnej pralni garnizonowej z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

a) zabudowa wolnostojąca, z zachowaniem obrysu zewnętrznego (od strony ul. Wola 

Zamkowa i św. Jakuba) budynku dawnej pralni garnizonowej i rozbudową budynku od 

strony ul. Poniatowskiego z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy – 

zgodnie z rysunkiem planu nr 1,  

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25% działki 

budowlanej, 

c) dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowych do 120 , 

d) maksymalna wysokość - 5 kondygnacji nadziemnych,  

e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – maksymalnie 17,0m od poziomu terenu, 

z zastrzeżeniem lit. f,  

f) dopuszczona nadbudowa budynku dawnej pralni garnizonowej wyłącznie: 
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– w części trzykondygnacyjnej, cofnięta względem elewacji od strony ul. św. Jakuba 

 i elewacji północnej – o minimum 25% głębokości budynku, 

– wyłącznie pomiędzy czterokondygnacyjną bryłą budynku a istniejącym kominem, 

g) nakaz ochrony elewacji budynku dawnej pralni garnizonowej poprzez zachowanie ich 

kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, 

h) elewacje części nadbudowywanych i rozbudowywanych z zastosowaniem rozwiązań o 

wysokim standardzie architektonicznym; 

i) nie występuje potrzeba określenia: maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, gabarytów 

obiektów; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul.: Wola Zamkowa, 

Poniatowskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§102. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.45)MW/U17 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– drogi wewnętrzne, 

– zieleń urzadzona,  

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
technicznych na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznej, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widocznośc z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, lit. f, lit. i, lit. k z zastrzeżeniem: 

zakaz reklam na ogrodzeniach terenu od strony przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla istniejącego budynku hotelowego ustala się zakaz nadbudowy, 

b) dla nowej zabudowy ustala się: 
– nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– minimalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne z zastrzeżeniem: 

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od strony ul. Warszawskiej - tożsama 

z wysokością górnej krawędzi elewacji frontowej budynku dawnego kinoteatru 

„Grunwald”, 

– maksymalna wysokość zabudowy z wyłączeniem elewacji frontowej od strony  

ul. Warszawskiej - 5 kondygnacji nadziemnych, wysokość górnej krawędzi elewacji 

frontowej – maksymalnie 22,0m od poziomu terenu, z zastrzeżeniem: ustalenie nie 
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dotyczy pomieszczeń technicznych (np. maszynowni windy, wentylatorni, itp.), dla 

których wysokość uwarunkowana jest względami technicznymi, 

– elewacje od strony przestrzeni publicznych - z zastosowaniem rozwiązań o wysokim 

standardzie architektonicznym, 

– dach płaski o kącie nachylenia połaci do 120, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów 

obiektów, 

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji - wg wskaźników 

określonych w §14 ust. 2, realizowanych: 

– jako miejsca wbudowane z dopuszczeniem lokalizacji maksimum 30% ogólnej 

liczby miejsc do parkowania - jako naziemnych z zastrzeżeniem: dopuszczony 

procent miejsc do parkowania nie dotyczy miejsc na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, 
– miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

jako naziemne; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych - ul.: Wola Zamkowa, 

Poniatowskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

Rozdział 46 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.46 
 

§103. Dla kwartału urbanistycznego Z.46, ograniczonego ulicami: Poniatowskiego – 

Warszawską - św. Jakuba, ustala się: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.46)MW3, 76.06-(Z.46)UO3  

i 76.06-(Z.46)U16; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

7) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§104. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.46)MW3 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne – funkcja usługowa w parterach budynków frontowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4 lit. a, 
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c) zakaz lokalizacji anten masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych 

urządzeń technicznych na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznej, 

d) działka nr 189 – stanowi jedną działkę budowlaną; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, lit. f, lit. i, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – nie występuje potrzeba określenia, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – minimum 10% 

powierzchni działki budowlanej, 

d) minimalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, 

e) maksymalna wysokość zabudowy 4 kondygnacje nadziemne lecz nie więcej niż 
wysokość nowej sali gimnastycznej LO IV, 

f) dach o kącie nachylenia połaci do 200, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

h) nieprzekraczalne linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi  

ul.: Poniatowskiego i św. Jakuba,  

i) gabaryty obiektów - nie występuje potrzeba określenia; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z przyległych dróg publicznych. 
 

§105. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.46)UO3 ustala się 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej oświaty wraz z zapleczem sportowo-

rekreacyjnym, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– terenowe budowle sportowe i rekreacyjne, 

– obiekty małej architektury, 

– obiekty instalowane jako czasowe urządzenie przestrzeni niezbędne dla potrzeb 

wystaw; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych 

urządzeń technicznych na elewacjach budynków od strony terenów komunikacji, 

b) dopuszcza się klimatyzatory i inne urzadzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność w poziomu przechodnia od strony 

terenów komunikacji; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, ust. 2,  

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam, w tym również na elewacjach bocznych budynków i ogrodzeniach, z 

zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 
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– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

a) budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, 

b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, gabaryty obiektów 

linie zabudowy - nie występuje potrzeba określenia, 

c) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

d) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych - ul.: Poniatowskiego i św. Jakuba. 
 

§106. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.46)U16 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne – funkcja mieszkaniowa wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych 

urządzeń technicznych na elewacjach budynków od strony terenówpublicznych, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urzadzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność w poziomu przechodnia od strony 

terenów publicznych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

b) ustala się ochronę konserwatorską: 
– budynku przy ul. Poniatowskiego 9, 

– budynku narożnego przy ul. Warszawskiej 7, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷d, lit. f, pkt 7, 

pkt 9÷10 z zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków i na ogrodzeniach z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) dla budynków przy ul.: Warszawskiej 7 i Poniatowskiego 9 - ustala się 
– budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego,  

– obowiązujące linie zabudowy tożsame z liniami elewacji wymienionych budynków, 

c) dopuszcza się nową zabudowę na działce nr 186 z zachowaniem następujących zasad: 
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– obowiazująca linia zabudowy tożsama z linią rozgraniczającą ul. Poniatowskiego, 

– dopuszcza się zabudowę przy granicy z działkami nr: 185 i 188/1, 

– maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż wysokość nowej sali 

gimnastycznej LO IV z zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy pomieszczeń 
technicznych (np. maszynowni windy, wentylatorni, itp.), dla których wysokość 
uwarunkowana jest względami technicznymi, 

– dach o kącie nachylenia połaci do 200, 

– zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków gospodarczych, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów 

obiektów,  

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Poniatowskiego. 
 

Rozdział 47 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.47 
 

§107. Dla kwartału urbanistycznego Z.47, ograniczonego ulicami: Jagiellończyka – 

Piastowską – placem 18 Stycznia – Warszawską, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.47)U17 i 76.06-(Z.47)MW4;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

i komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna kwartału/terenów z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§108. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.47)U17 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określenia; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 
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b) ustala się ochronę konserwatorską kamienicy narożnej przy placu 18 Stycznia 2/ 

Piastowskiej 1, ujętej w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonej, na rysunku planu nr 

2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony historycznych murowanych ogrodzeń z bramami 

wjazdowymi od strony placu 18 Stycznia i ul. Piastowskiej oraz muru granicznego 

pomiędzy dz. nr 176 i 178; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷d, lit. f, lit. i, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynku przy ul. Piastowskiej 1/placu  

18 Stycznia 4, 

c) zakaz reklam na historycznych murowanych ogrodzeniach i bramach wjazdowych od 

strony placu 18 Stycznia i ul. Piastowskiej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z wyłączeniem odcinków historycznych murowanych ogrodzeń z 

bramami wjazdowymi od strony placu 18 Stycznia i ul. Piastowskiej, 

c) zakaz nadbudowy budynku frontowego, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. f, pkt 3 lit. a÷b, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji. 

 

§109. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.47)MW4 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– funkcja usługowa; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– kamienicę przy ul Jagiellończyka 3/Warszawskiej 8 (nr wpisu A/906), 

– kamienicę przy ul. Warszawskej 2/plac 18 Stycznia 1 z oficyną boczną (dawny 

wicekonsulat rosyjski - nr wpisu A/1557), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienicy przy ul. Piastowskiej 3,  

– kamienic przy ul. Warszawskiej: 4 i 6, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych we wnętrzu terenu i od 

strony ul. Jagiellończyka z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d tiret drugie,  

e) zakaz zabudowy wnęk balkonowych; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷d, lit. f, lit. i,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na bocznych elewacjach budynków przy ul.: Jagiellończyka 3, 

Warszawskiej 2/placu 18 Stycznia 1, Warszawskiej 4, Piastowskiej 3, z zastrzeżeniem  

lit. d, 
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c) zakaz reklam na historycznych murowanych ogrodzeniach i bramach wjazdowych od 

strony ul.: Piastowskiej i Jagiellończyka, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) dopuszcza się : 
– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 

ust. 6 pkt 10; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) zakaz nadbudowy budynków frontowych, 

d) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy w pierzei ul. Jagiellończyka z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

– obowiązująca linia zabudowy tożsama linią rozgraniczającą ul. Jagiellończyka, 

– ustalenie, o którym mowa w pkt 2 lit. d dla muru granicznego pomiędzy dz. nr 176 i 

179 oraz muru granicznego od strony ul. Jagiellończyka nie dotyczy zabudowy 

uzupełniającej z zastrzeżeniem: nakaz zaakcentowania podziału parcelacyjnego 

terenu w elewacji budynku, 

– wysokość zabudowy równa wysokości budynku narożnego przy  

ul. Jagiellończyka 2/Warszawskiej 8, 

– dach mansardowy z facjatkami lub czterospadowy w układzie kalenicowym z 

kalenicą równoległą do ul. Jagiellończyka, 

– elewacja z zastosowaniem rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym 

nawiązujące do podziałów kondygnacji, proporcji otworów okiennych i drzwiowych 

występujących w budynku przy ul. Jagiellończyka 2/Warszawskiej 8; 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. f, pkt 3, 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni 

biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji. 

 

Rozdział 48 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.48 
 

§110. Dla kwartału urbanistycznego Z.48, ograniczonego ulicami: Poniatowskiego – 

Piastowską – Jagiellończyka - Warszawską, ustala się: 
1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.06-

(Z.48)MW5 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalnym: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– funkcja usługowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4÷10, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3  

pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– kamienicę przy ul. Poniatowskiego 1/Piastowskiej 11 (nr wpisu A/172), 

– kamienicę przy ul. Poniatowskiego 3 (nr wpisu A/ 163), 

– kamienicę przy ul. Poniatowskiego 5 (nr wpisu A/ 1692), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienicy przy ul. Poniatowskiego 7 (narożnej), 

– kamienic przy ul. Piastowskiej: 5 (narożnej), 7 i 9, 

– kamienic przy ul. Jagiellończyka: 2, 4, 6 i 8 (narożnej), 

– kamienic przy ul. Warszawskej:10-12 i 14 (narożnej), 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznych murów granicznych wewnątrz 

kwartału/terenu, 

e) zakaz zabudowy wnęk balkonowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c, lit. f, lit. i, pkt 7, pkt 9÷10;  

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa, 

c) zakaz nadbudowy budynków frontowych, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §14: ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. f, pkt 3, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni 

biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 49 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.49 
 

§111. Dla kwartału urbanistycznego Z.49, ograniczonego: placem św. Katarzyny – ul.: 

Piastowską – Poniatowskiego - Warszawską, ustala się: 
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1) wydziela się cztery tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.49)MW6, 76.06-(Z.49)MW7, 

76.06-(Z.49)MW8 i 76.06-(Z.49)U18;  

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3  

pkt 2÷3; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna kwartału/terenów z przyległych dróg publicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

7) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§112. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.49)MW6 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach (frontowych i bocznych budynków) od strony przestrzeni publicznych, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchniach dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych 

przy: 

– ul. Poniatowskiego 2/2a/Piastowskiej 13, 

– ul. Piastowskiej 15/17,  

– placu św. Katarzyny 11/12, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, lit. d, lit. f, lit. i, 

lit. k, pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego i wysokości, 

c) nakaz harmonijnego zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem nasadzeń 
zieleni, obiektów małej architektury, ogrodzeń i oświetlenia; 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 
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e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji. 

 

§113. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.49)MW7 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne – funkcja usługowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach (frontowych i bocznych budynków) od strony przestrzeni publicznych, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchniach dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską willi położonych przy ul.:  

– Warszawskiej 18,  

– Warszawskiej 116/Poniatowskiego 6,  

– Poniatowskiego 4,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, lit. d, lit. f, lit. i, 

lit. k, pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

c) dopuszcza się budynki garażowe/gospodarcze lokalizowane na tylnej/bocznej granicy 

działki budowlanej z uwzględnieniem następujących zasad:  

– budynki jednokondygnacyjne, 

– kształt dachu nawiązujący do kształtu dachu na budynku frontowym na danej posesji, 

d) nakaz harmonijnego zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem nasadzeń 
zieleni, obiektów małej architektury, ogrodzeń i oświetlenia, 

e) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji. 

 

§114. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.49)MW8 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne – funkcja usługowa; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach (frontowych i bocznych budynków) od strony przestrzeni publicznej, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską willi z oficyną tylną przy ul. Warszawskiej 22/placu 

św. Katarzyny 13, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku 

planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony muru granicznego od strony dz. nr 137/1; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c, lit. d, lit. f, lit. i, 

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

b) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

d) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji. 

 

§115. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.49)U18 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określenia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń na elewacjach (frontowych i 

bocznych budynków) od strony przestrzeni publicznej, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne rządzenia techniczne na powierzchni dachu 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską willi przy ul. Warszawskiej 20, ujętego w gminnej 

ewidencji zabytków - oznaczonej, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o wartościach 

historyczno-kulturowych, 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c, lit. d, lit. f, lit. i, 

pkt 7, pkt 9÷10, 
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b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

b) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) dopuszcza się budynki garażowe/gospodarcze lokalizowane na tylnej/bocznej granicy 

działki budowlanej z uwzględnieniem następujących zasad:  

– budynki jednokondygnacyjne, 

– kształt dachu nawiązujący do kształtu dachu na budynku frontowym na danej posesji, 

d) nakaz harmonijnego zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem nasadzeń 
zieleni, obiektów małej architektury, ogrodzeń i oświetlenia, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji. 

 

Rozdział 50 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.50 
 

§116. Dla kwartału urbanistycznego Z.50, ograniczonego ulicami: Jęczmienną - 

Dąbrowskiego – placem św. Katarzyny – Szumana, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.50)UO4 i 76.06-(Z.50)U/MW25; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§117. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.50)UO4 ustala się: 
1) przeznaczenie 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej oświaty, 

b) dopuszczalne – funkcja wystawowo- dydaktyczna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit a, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach frontowych budynków od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynku szkoły przy placu. św. Katarzyny 8, 
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ujętego w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku planu nr 2, jako obiekt 

o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony, w zakresie jego formy, historycznego murowanego 

ogrodzenia i bram (od strony przestrzeni publicznych – placu św. Katarzyny,  

ul. Dąbrowskiego i Jęczmiennej), 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego na granicy z dz. nr 89/1; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. 

b÷f, lit. i, lit. k, pkt 6÷7, pkt 9÷10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

c) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektu, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

f) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, dydaktycznych  

i artystycznych; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych - placu św. Katarzyny i ul. Jęczmiennej. 
 

§118. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.50)U/MW25 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, 

b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określenia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy nie dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych 

w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń na elewacjach (frontowych  

i bocznych budynków) od strony przestrzeni publicznej, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 10: pkt 4 lit. a÷b, pkt 8÷10; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w§12 pkt 2 lit b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską: 
– kamienicy przy placu św. Katarzyny 6 /ul. Szumana 2, 

– kamienicy przy placu św. Katarzyny 7, 

– kamienicy przy ul. Jęczmiennej 3,  

ujętych w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony historycznego muru granicznego na granicy z dz. nr 87; 
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, lit. f, lit. i, lit. k, 

pkt 6, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na elewacjach bocznych budynków przy ul. Szumana 2, Jęczmiennej 3, 

c) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) zabudowa pierzejowa z zastrzeżeniem lit. g, 

c) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

d) zakaz nadbudowy budynków frontowych, 

e) zakaz zmiany kształtu dachów istniejących budynków, 

f) obowiązująca linia zabudowy tożsama z liniami elewacji budynków frontowych, 

g) dopuszcza się zabudowę uzupełniającą na działce nr 92/2 i na frontowej części (od strony 

ul. Jęczmiennej) dz. nr 90 z uwzględnieniem następujących zasad:  

– obowiązująca linia zabudowy tożsama z zewnętrznymi granicami działek nr 90  

i 92/2 z nakazem lokalizacji przejazdu i przejścia bramnego z ul. Jęczmiennej na 

część zapleczową dz. nr 90, 

– wysokość zabudowy od strony ul. Szumana równa wysokości kamienicy narożnej 

przy placu św. Katarzyny 6/Szumana 2 (3 kondygnacje), dach płaski, elewacja z 

zastosowaniem rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, nawiązująca 

do podziałów kondygnacji, proporcji otworów okiennych, materiałów 

wykończeniowych do elewacji w/w kamienicy narożnej, 

– maksymalna wysokość zabudowy od strony ul. Jęczmiennej równa wysokości 

kamienicy przy ul. Jęczmiennej 3, dach dwuspadowy z dopuszczeniem lukarn, 

kalenica na wysokości kalenicy w/w kamienicy równoległa do ul. Jęczmiennej, 

elewacja z zastosowaniem rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, 

nawiązująca do podziałów kondygnacji, proporcji otworów okiennych i drzwiowych, 

materiałów wykończeniowych do elewacji w/w kamienicy, 

h) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów 

obiektów, 

i) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej - ul. Jęczmiennej. 
 

Rozdział 51 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.51 

 

§119. Dla kwartału urbanistycznego Z.51, ograniczonego ulicami: Wały gen. Sikorskiego – 

placem Związku Nauczycielstwa Polskiego - Dąbrowskiego –Jęczmienną - Szumana, ustala się: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.51)U19, 76.06-(Z.51)U20, 76.06-

(Z.51)MW/U18; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 
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4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania ternów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§120.Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.51)U19 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchniach dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych, 

c) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń na elewacjach (frontowych 

i bocznych budynku) od strony przestrzeni publicznej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską dawnego budynku wojskowego przy  

ul. Jęczmiennej 4, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku 

planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w§13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷f, lit. i, lit. k,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) adaptacja budynku bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

c) zakaz ogrodzeń pełnych; 

d) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej - ul. Jęczmiennej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§121. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.51)U20 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej, 
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b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach (frontowych i bocznych budynków) od strony przestrzeni publicznych, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchniach dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych, 

d) działki nr 80/9 i 80/5 stanowia jedną działkę budowlaną; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w§13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷f, lit. i, lit. k,  

pkt 7, pkt 9÷10, 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz grodzenia terenu od strony przestrzeni publicznych, 

b) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy tożsama z linią elewacji frontowej budynku, z 

zastrzeżeniem lit. d, 

d) w przypadku wymiany istniejącego budynku – nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu nr 1, z zastrzeżeniem: dopuszcza się wysunięcie schodów 

zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami - maksymalnie o 1,5m przed nieprzekraczalną 
linię zabudowy, 

e) maksymalna wysokość zabudowy – dla istniejącego budynku – nie występuje potrzeba 

określenia, 

f) w przypadku wymiany istniejącego budynku - maksymalna wysokość zabudowy – 16m z  

zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy pomieszczeń technicznych (np. maszynowni windy, 

wentylatornia, itp.), dla których wysokość uwarunkowana jest względami technicznymi, 

g) dla istniejącej zabudowy - nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej 

intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie 

czynnej, gabarytów obiektu, 

h) w przypadku wymiany istniejącego budynku: 

– minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – 1,8÷3,  

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni 

działki budowlanej, 

– gabaryty obiektu – nie wytępuje potrzeba określenia, 

– dach płaski o kącie nachylenia połaci do120 , 

– elewacje z zastosowaniem rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym z 

elementami podziału elewacji frontowej detalami architektonicznymi typu: gzymsy, 

pilastry, wyodrębnieniami materiałem elewacyjnym lub odcieniem koloru, 

i) minimalna liczba miejsc do parkowania - według wskaźników określonych w §14 ust. 2 

pkt 2÷4, pkt 7, ust. 3, 

j) miejsca do parkowania realizowane w formie wbudowanej – parking podziemny, 

k) dopuszcza się lokalizację, na powierzchni terenu miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
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a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej - ul. Wały gen. Sikorskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§122. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(Z.51)MW/U18 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w parterach budynków frontowych od strony  

ul.: Szumana, Dąbrowskiego, Wały gen. Sikorskiego i placu Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, 

c) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– drogi wewnętrzne, 

– zieleń urządzona, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) działki nr 80/4, 80/10 i 80/7 stanowią jedną działkę budowlaną, 
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

c) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na elewacjach (frontowych i bocznych budynków) od strony przestrzeni publicznych, 

d) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchniach dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w§13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷f, lit. i, lit. k,  

pkt 7, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu w zorganizowanym procesie inwestycyjnym, 

b) zakaz grodzenia terenu od strony przestrzeni publicznych,  

c) dopuszcza się wyburzenie: budynku dawnej stołówki, budynku stacji transformatorowej 

oraz zamulenie tunelu podziemnego, 

d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – 1,5÷3,0, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni 

działki budowlanej z nakazem zachowania i harmonijnego zagospodarowania grupy 

istniejącej zieleni (pozostałości po parku dawnego szpitala wojskowego), 

f) maksymalna wysokość zabudowy – 16,0m, zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy 

pomieszczeń technicznych (np. maszynowni windy, wentylatornia, itp.), dla których 

wysokość uwarunkowana jest względami technicznymi, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, z zastrzeżeniami: 

– dla części budynków frontowych, w których lokalizowana będzie funkcja 

mieszkaniowa - wynacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0m od 

linii rozgraniczającej terenu, z zastrzeżeniem tiret drugie 

– ustalenie, o którym mowa w tiret pierwsze, nie obowiazuje w przypadku gdy w 

realizacji zabudowy zastosowane zostaną rozwiązania ograniczające poziom hałasu 

do wartości wymaganych dla funkcji mieszkaniowej, 

– dopuszcza się wysunięcie schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami - 

maksymalnie o 1,5m przed nieprzekraczalną linię zabudowy, 



 132

h) elewacje frontowe: 

– równoległe odpowiednio do ul.: Szumana i Dąbrowskiego, 

– po łuku lub łamana, utworzona przez odcinki łączące punkty na łuku, od strony  

ul. Wały gen. Sikorskiego i placu Związku Nauczycielstwa Polskiego,  

i) łączna maksymalna szerokość elewacji frontowych po 65m, odpowiednio od strony  

ul.: Szumana i Dąbrowskiego z zastrzeżeniem: do bilansowania szerokości elewacji 

frontowych od strony ul. Dąbrowskiego nie wlicza się szerokości elewacji frontowej 

budynku lokalizowanego na dzialce nr 80/4,  

j) dachy o kącie nachylenia połaci do 120 , 

k) elewacje z zastosowaniem rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym z 

elementami podziału elewacji frontowej detalami architektonicznymi typu: gzymsy, 

pilastry, wyodrębnieniami materiałem elewacyjnym lub odcieniem koloru 

l) minimalna liczba miejsc do parkowania - według wskaźników, o których mowa w §14 

ust. 2 pkt 1÷5, pkt 7÷10, ust. 3, 

ł) miejsca do parkowania realizowane w formie wbudowanej – parking podziemny, 

m) dopuszcza się lokalizację, na powierzchni działki budowlanej, miejsc przeznaczonych na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych: - ul.: Dąbrowskiego, Wały gen. 

Sikorskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

Rozdział 52 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.52 
 

§123. Dla kwartału urbanistycznego Z.52, ograniczonego ulicami: Dobrzyńską – placem 

Pokoju Toruńskiego – placem 18-tego Stycznia – Piastowską, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06–(Z.52)MW9 i 76.06–(Z.52)U21; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na dachach i elewacjach (frontowych i bocznych budynków) widocznych z poziomu 

przechodnia od strony przestrzeni publicznej; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷4, ust. 3 pkt 2÷3, 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §1 ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, pkt 7,  

pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
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§124. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.52)MW9 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne – drogi wewnętrzne; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynków mieszkalnych: 

– przy ul. Dobrzyńskiej 6,  

– przy placu Pokoju Toruńskiego 2, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków – oznaczonego, na rysunku planu nr 2, jako 

obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony ogrodzenia wokół terenu z zakresie jego formy (ogrodzenie 

na ceglanej podmurówce ze słupami wydzielającymi metalowe przęsła z bramami  

i furtkami ujętymi w dekoracyjne filarki ceglane; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca,  

b) budynki, o których mowa w pkt 2 lit. b, adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, 

wysokości i kształtu dachu, 

c) nakaz ochrony elewacji budynków poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych)lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

d) nie występuje potrzeba określenia : minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 
sposobu ich realizacji; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - obsługa komunikacyjna 

terenu z drogi publicznej – ul. Dobrzyńskiej. 
 

§125. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.52)U21 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne – funkcja mieszkaniowa; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynku dawnego kasyna wojskowego przy  

ul. Piastowskiej 2, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku 

planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania i ochrony ogrodzenia terenu, od strony ul.: Piastowskiej  

i Skrzyńskiego, w zakresie jego formy (ogrodzenie na ceglanej podmurówce ze słupami 

wydzielającymi metalowe przęsła z bramami i furtkami ujętymi w dekoracyjne filarki 

ceglane; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca,  

b) budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

c) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian , o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych)lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, z 

zastrzeżeniem lit. d i e, 

d) zakaz powiększania facjat i okien, 
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e) dopuszcza się okna połaciowe, 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

z drogi publicznej – ul. Piastowskiej. 
 

Rozdział 53 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego Z.53 
 

§126. Dla kwartału urbanistycznego Z.53, ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego – placem 

Związku Nauczycielstwa Polskiego - Wałami gen. Sikorskiego - Gregorkiewicza, ustala się: 
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06–(Z.53)U22 i 76.06–(Z.53)U23; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 

1, ust. 3 pkt 2÷3; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w§17 ust. 1; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

7) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§127. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.53)U22 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne: 

– drogi wewnętrzne, 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– funkcja magazynowa, składowa – wyłącznie w obiektach dawnego magazynu 

schronowego i magazynu furażu, 

– funkcja wystawowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b, 

b) zakaz lokalizacji klimatyzatorów oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach 

budynków i budowli, 

c) zakaz wprowadzania ogrodzeń wewnątrz terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - zespół magazynów z piekarnią 
Urzędu Prowiantowego Twierdzy Toruń, na który składają się: magazyn schronowy z 

piekarnią i wytwórnią lodu, magazyn furażu, dom zarządcy magazynów, budynek wagi 

pojazdowej, ogrodzenie zespołu oraz teren określony dz. nr 82 i 83 przy ul. 

Dąbrowskiego 6 (nr wpisu A118/1-5), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 
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c) nakaz zachowania i ochrony historycznego ceglanego muru pomiędzy dz. nr 83/2 a dz. nr 

86/1, 86/2i 84/2; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 8, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, 

lit. i, lit. k, pkt 6÷7, pkt 9÷10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz nadbudowy, rozbudowy i zmiany kształtu dachu budynków i budowli wpisanych 

do rejestru zabytków, 

b) nakaz zachowania i ochrony: 

– żurawi w dawnym magazynie schronowymi, 

– komina na dawnym magazynie furażu, 

c) zakaz zmiany profilowanego nasypu ziemnego nad dawnym magazynie schronowym, 

d) nakaz ochrony elewacji budynków i budowli poprzez zachowanie kompozycji, 

artykulacji i detalu architektonicznego, 

e) zakaz rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków gospodarczych, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 i ustaleń niniejszego paragrafu - 

nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów obiektów, linii zabudowy, 

g) nie występuje potrzeba określenia wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w 

zakresie miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych – ul.: Dąbrowskiego, Gregorkiewicza. 
 

§128. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.53)U23 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne: 

– drogi wewnętrzne,  

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– miejsca postojowe/garaże; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji klimatyzatorów oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach 

budynków od strony przestrzeni publicznych, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt. 4 lit. a÷b, pkt 7; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków - budynek dawnego szpitala 

wojskowego na dz. nr 85/2 przy ul. Dąbrowskiego 4 (nr wpisu A/178), zgodnie z 

rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską budynku przy ul. Gregorkiewicza 3, ujętego w 

gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania i ochrony historycznego ceglanego muru pomiędzy dz. nr 86/1, 86/2  

i 84/2 a dz. nr 83/2, 
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e) nakaz zachowania i ochrony ogrodzenia, od strony ul. Gregorkiewicza, przy budynku  

nr 3 w zakresie jego formy (ogrodzenie na ceglanej podmurówce z murowanymi 

słupkami z ich dekoracyjnym zwieńczeniem i ażurową kratą); 
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. a÷d., lit. f, lit. i,  

lit. k, pkt 7, pkt 9÷10, 

b) nakaz zachowania przedogródków przy budynku przy ul. Dąbrowskiego 4; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca z dopuszczeniem lokalizacji budynków oficyn, 

gospodarczych/garaży przy granicach z działkami sąsiednimi, 

b) dla budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 ustala się: 
– adaptacja budynku bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f; 

c) dla budynku przy ul. Gregorkiewicza 3 ustala się: 
– adaptacja budynku bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

d) dla zabudowy na dz. nr 85/4 i 85/5 (ul. Dąbrowskiego 2/2a/Gregorkiewicza 1/1a) ustala 

się: 
– maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne lecz nie wyżej niż 

kalenica dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 4, 

– nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– dopuszcza się zabudowę na granicy z działkami sąsiednimi, 

e) dla zabudowy garażowej na dz. nr 84/3 ustala się: 
– wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna, dach płaski, 

– nieprzekraczalna linia zabudowy tożsama z linią elewacji istniejącej zabudowy, 

– dopuszcza się zabudowę na granicy z działkami sąsiednimi, 

f) dla zabudowy, o której mowa w lit. a÷d - nie występuje potrzeba określenia: minimalnej  

i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 

g) dla zabudowy, o której mowa w lit. e - nie występuje potrzeba określenia: minimalnej 

 i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym 

miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji, 

h) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu, dla zabudowy, o której mowa w lit. 

a÷d - nie występuje potrzeba określenia wskaźników dla poszczególnych rodzajów 

obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna 

terenu z dróg publicznych – ul.: Dąbrowskiego, Gregorkiewicza. 
 

DZIAŁ IV 
 

Ustalenia szczegółowe dla kwartałów urbanistycznych oznaczonych literą „O” i terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi w tych kwartałach 

 

Rozdział 1 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.1  
 

§129. Dla kwartału urbanistycznego O.1, ograniczonego ulicami: Tujakowskiego – 

Słowackiego – aleją św. Jana Pawła II – aleją Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK, ustala się 
co następuje: 

1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.05–

(O.1)ZP2 o przeznaczeniu:  

a) podstawowym - teren zieleni urządzonej – publicznej – park miejski,  
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b) dopuszczalnym z zastrzeżeniem lit. c: 

– usługi z zakresu rekreacji, wypoczynku i kultury w formie terenowych urządzeń 
rekreacyjnych stałych lub sezonowych, z zakazem lokalizowania budynków, 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty szczególne, 

c) zakaz lokalizowania funkcji innych niż określone w lit. a i lit. b; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5, ust. 2, w tym w szczególności 

w odniesieniu do dopuszczonych obiektów szczególnych, 

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

c) zakaz grodzenia terenu,  

d) zakaz reklam z zastrzeżeniem:  

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13: ust. 6 pkt 8 lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – nie występuje 

potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego 

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy  

i gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych – ulic: Słowackiego, 

Tujakowskiego, alei Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.2  
 

§130. Dla kwartału urbanistycznego O.2, ograniczonego: aleją 500-lecia – ul. 

Tujakowskiego – aleją Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK - aleją św. Jana Pawła II – ul. 

Chopina, ustala się co następuje: 

1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.05–

(O.2)ZP3 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zieleni urządzonej – publicznej – park miejski, 

b) dopuszczalnym z zastrzeżeniem lit. c: 
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– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty szczególne,  

c) zakaz lokalizowania funkcji innych niż określone w lit. a i lit. b; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 4, ust. 2, ust. 3 pkt 2, 

b) wskazuje się pomnik przyrody, chroniony prawem na podstawie przepisów odrębnych - 

dąb szypułkowy w parku przy placu Rapackiego, zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5, ust. 2, w tym w szczególności 

w odniesieniu do dopuszczonych obiektów szczególnych, 

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

c) zakaz grodzenia terenu,  

d) zakaz reklam z zastrzeżeniem:  

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych(np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13: ust. 6 pkt 8 lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – nie występuje 

potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego 

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy  

i gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych – nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych – ulic: Słowackiego, 

Tujakowskiego, alei Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.3  
 

§131. Dla kwartału urbanistycznego O.3, ograniczonego ulicami: Fredry – Krasińskiego –

aleją 500-lecia – Chopina, ustala się co następuje: 

1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.05–(O.3)ZP4 i 76.05–(O.3)U/ZP8;  

2) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych – nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w § 15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 
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5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30% 
 

§132. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05–(O.3)ZP4 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej – publicznej – park miejski, 

b) dopuszczalne z zastrzeżeniem lit. c: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty szczególne, 

c) zakaz lokalizowania funkcji innych niż określone w lit. a i lit. b; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 4, ust. 2, ust. 3 pkt 2; 

b) wskazuje się pomniki przyrody chronione prawem na podstawie przepisów odrębnych: 

– skupisko 6 drzew gatunku dąb szypułkowy „Dęby 775-lecia Torunia” przy 

skrzyżowaniu ulic: Chopina i alei 500-lecia (na dz. nr: 312/1 i 312/2),  

– dąb szypułkowy w grupie drzew na skraju parku miejskiego, przy skrzyżowaniu ulic 

Chopina i alei 500-lecia, 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt. 1 lit. d, pkt 2 lit. c÷d, 

b) nakaz zachowania i ochrony historycznego ogrodzenia w zakresie jego formy 

(stylizowane słupy i stalowe przęsła);  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 5, ust. 2, w tym w szczególności 

w odniesieniu do dopuszczonych obiektów szczególnych; 

b) w części ogrodzonej ogrodzeniem, o którym mowa w pkt 4 lit. b – dopuszcza się 
dostępność ograniczoną, 

c) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

d) zakaz reklam z zastrzeżeniem:  

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 8 lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – nie występuje 

potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego 

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy  

i gabarytów obiektów; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5. 
 

§133. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05–(O.3)U/ZP8 ustala się: 
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– drogi wewnętrzne, 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– zabudowa garażowa wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10: pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. a, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych na elewacjach 

budynków od strony ulic: Krasińskiego, Fredry, Chopina; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 

1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. c÷d, 

b) ustala się ochronę konserwatorską - budynków przy ul. Fredry: 2/4 i 8, ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach 

historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania historycznych ogrodzeń w zakresie ich formy (stylizowane słupy i 

stalowe przęsła) wzdłuż granic terenu od strony ulic: Krasińskiego, Fredry, Alei 500-

lecia; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit b÷f, lit. i, lit. k, pkt 

7, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach, 

c) nakaz harmonijnego zagospodarowania, 

d) nakaz kształtowania nasadzeń zieleni z wykorzystaniem elementów małej architektury  

i oświetlenia jako integralnych elementów zagospodarowania z zastrzeżeniem lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca,  

b) budynki: przy ul. Fredry: 2/4 i 8, garaże na dz. nr: 303, 306 - adaptowane bez zmiany 

obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

c) nakaz ochrony elewacji budynków frontowych i garażu na dz. nr 306 poprzez: 

– zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego  z dopuszczeniem 

zmian wynikających z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych,  

– zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej w zakresie ich formy 

kolorystyki, materiału, z którego są wykonane z dopuszczeniem ewentualnej wymiany 

na elementy o charakterze odtworzeniowym, wynikającym z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych i z wykluczeniem 

stosowania tworzyw sztucznych, 

d) zakaz ogrodzeń pełnych, 

e) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w § 12 i ustaleń niniejszego paragrafu - 

nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów obiektów, linii zabudowy, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 
sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących ochrony przyrody – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
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Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.4 
 

§134. Dla kwartału urbanistycznego O.4, ograniczonego ulicami: Chopina – aleją 500 

Lecia – Bydgoską, ustala się co następuje: 

1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.05–

(O.4)ZP5 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym - teren zieleni urządzonej – publicznej – park miejski, 

b) dopuszczalnym z zastrzeżeniem lit. c: 

– usługi z zakresu rekreacji, wypoczynku i kultury w formie terenowych urządzeń 
rekreacyjnych stałych lub sezonowych, z zakazem lokalizacji budynków, 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty szczególne,  

c) zakaz lokalizowania funkcji innych niż określone w lit. a i lit. b; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5, ust. 2, w tym w szczególności 

w odniesieniu do dopuszczonych obiektów szczególnych,  

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

c) zakaz grodzenia terenu,  

d) zakaz reklam z zastrzeżeniem:  

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 8 lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – nie występuje 

potrzeba określania: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego 

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy  

i gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określania; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w § 15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określania; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
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Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.5 
 

§135. Dla kwartału urbanistycznego O.5, ograniczonego: aleją 500-lecia – ul. Chopina –

aleją św. Jana Pawła II – ul. Bulwar Filadelfijski, ustala się co następuje: 

1) kwartał w liniach rozgraniczających stanowi jeden teren oznaczony symbolem 76.05–

(O.5)ZP6 o przeznaczeniu: 

a) podstawowym – teren zieleni urządzonej – publicznej – park miejski,  

b) dopuszczalnym: 

– naziemne miejsca postojowe, w tym dla autokarów, wyłącznie przed obiektem grodzy 

od strony ul. Bulwar Filadelfijski, 

– urządzenia infrastruktury technicznej wyłącznie jako funkcja istniejąca, 

– urządzenia wodne związane z zagospodarowaniem Strugi Toruńskiej, 

– funkcja sanitarno-higieniczna w obiekcie grodzy, 

– funkcja usługowa wyłącznie w istniejących: budynku (pawilonie) i budowlach, 

– obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 2, ust. 3 pkt 2; 

b) wskazuje się pomniki przyrody chronione prawem na podstawie przepisów odrębnych: 

– cyprysik błotny nad stawem w Dolinie Marzeń przy placu Rapackiego, 

– 3 klony srebrzyste na skwerze w rejonie: placu Rapackiego – ul. Bulwar 

Filadelfijski,  

c) nakaz usunięcia zieleni z ceglanych dachów grodzy; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12: pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– zespół Grodzy V Twierdzy Toruń z blokhauzem i galerią strzelecką, położony na dz. 

nr 340 (nr wpisu A/1707), 

– pawilon Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji przy alei św. Jana Pawła II 2 (nr 

wpisu A/1754), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5, ust. 2 z zastrzeżeniem: 

– z wyłączeniem obiektu zespołu Grodzy V i pawilonu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji przy alei św. Jana Pawła II 2 – teren stanowi przestrzeń publiczną 
ogólnodostępną, 

– dla obiektu zespołu Grodzy V i pawilonu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

przy alei św. Jana Pawła II 2 - ustala się dostępność ograniczoną, 
b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

c) nakaz uwzględnienia przebiegu skanalizowanego odcinka Strugi Toruńskiej z 

dopuszczeniem jej odsłonięcia, 

d) nakaz zachowania odkrytego odcinka Strugi Toruńskiej jako nieskanalizowanego, 

e) zakaz grodzenia terenu,  

f) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elemenrty 

MSI, na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) z wyłączeniem pawilonu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji przy alei św. Jana 

Pawła II 2 - budowle adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości,  

b) zakaz nowej zabudowy, 

c) dla pawilonu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji przy alei św. Jana Pawła II 2 

ustala się: 
– budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych: 

a) nie występuje potrzeba określenia granic i sposobów zagospodarowania obszarów 

osuwania się mas ziemnych, 

b) dla części terenu, zgodnie z rysunkami planu, położonej w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ):  

– obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych, 

– nakaz projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizujący awaryjność w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowlanych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą; 
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w § 15; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych – ul.: Chopina, alei 500-

lecia, Bulwaru Filadelfijskiego, z zastrzeżeniem: dopuszcza się obsługę komunikacyjną 
pawilonu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji – z alei św. Jana Pawła II 2, 

b) utrzymuje się przebieg istniejących sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury, 

związanych z obsługą funkcji podstawowej i dopuszczalnych terenu, z możliwością ich 

przebudowy, modernizacji, 

c) z wyłączeniem obiektu Grodzy V i pawilonu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

przy alei św. Jana Pawła II 2 - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 

2÷3, pkt 5, 

d) dla obiektu Grodzy V i pawilonu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji przy alei św. 

Jana Pawła II 2 – obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

10) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 6 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.6 
 

§136. Dla kwartału urbanistycznego O.6, ograniczonego: fragmentem zachodniej granicy 

obszaru objętego planem - ul. Bulwar Filadelfijski – mostem kolejowym – brzegiem rzeki Wisły, 

ustala się co następuje: 

1) wydziela się cztery tereny oznaczone symbolami: 76.05-(O.6)KS1a i 76.06-(O.6)KS1b oraz 

76.05–(O.6)ZP7a i 76.06–(O.6)ZP7b; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują ustalenia, o których mowa w § 15; 
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3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§137. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.05-(O.6)KS1a i 76.06-(O.6)KS1b ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - tereny obsługi komunikacji – parking naziemny,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, z wyłączeniem podziemnych pojemników na 

odpady komunalne, 

– budowle związane z lokalizacją przeprawy mostowej, 

– budynek dozoru; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

a) zagospodarowanie terenu pod estakadą mostu drogowego - w sposób zapewniający 

ciągłość funkcjonalną i przestrzenną terenów, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

– obiektów małej architektury, 

– budynku, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie, 

c) dopuszcza się budynek dozoru jako obiekt tymczasowy; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dla części terenów, zgodnie z rysunkiem planu nr 2, położonej w granicach obszaru 

Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły - kod PLB04003) – 

obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi  

i szczególnymi, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11 ust. 3 pkt 2÷3, 

c) nakaz dostosowania/podporządkowania form oświetlenia terenu do istniejącego 

oświetlenia panoramyStarego i Nowego Miasta od strony rzeki Wisły; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia o których mowa w §12 pkt 2 lit. c, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(O.6)KS1b, zgodnie z rysunkiem nr 2, 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a,  

c) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-(O.6)KS1a, zgodnie z rysunkiem nr 2, 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, 

b) tereny stanowią przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz ogrodzeń pełnych, 

d) zakaz reklam, w tym również na ogrodzeniach z zastrzeżeniem:  

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elemenrty 

MSI, na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla dopuszczonego budynku dozoru, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. b, ustala się:  
– maksymalna powierzchnia zabudowy – 35m2 , 

– budynek parterowy, 

– kształt dachu – dowolny, 
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b) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, linii zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych: 

a) nie występuje potrzeba określenia granic i sposobów zagospodarowania obszarów 

osuwania się mas ziemnych, 

b) tereny położone w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ), w obrębie 

którego: 

– obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych, 

– nakaz projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizujący awaryjność w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowlanych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Bulwar Filadelfijski, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 z zastrzeżeniem lit. c, 

c) ze względu na położenie terenu w obszarze szczególnego zagrożonym powodzią - 

obowiązek projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w 

sposób minimalizujący awaryjność w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowlanych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą. 
 

§138. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.05–(O.6)ZP7a i 76.06–(O.6)ZP7b ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - tereny zieleni urządzonej – publicznej - bulwar nadwiślański,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej z wyłączeniem podziemnych pojemników na 

odpady komunalne, 

– urządzenia sportowo-rekreacyjne, 

– urządzenia wodne, 

– przystanek dla jednostek typu: tramwaj wodny, prom, statek wycieczkowy, itp., 

– obiekty (pawilony) usługowo-handlowe wyłącznie o funkcjach: małej gastronomii 

(np. cukiernia, kawiarnia, mini bistro), informacja turystyczna/ sprzedaż pamiątek, 

wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego (np. leżaków), zaplecza sanitarnego (toalety), 

– budowle związane z ciągami pieszymi (np. schody, zejścia – chodniki terenowe, 

siedziska, pochylnie, itp.),  

– budowle związane z ciągami rowerowymi (np. pochylnie, stojaki na rowery, itp.), 

– budowle związane z lokalizacją przeprawy mostowej, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy, imprezy: kulturalne, artystyczne, 

sportowo-rekreacyjne, itp., 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zagospodarowanie terenu pod estakadą mostu drogowego w sposób zapewniający 

ciągłość funkcjonalną i przestrzenną terenów, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05–(O.6)ZP7a i części terenu oznaczonego 

symbolem 76.06–(O.6)ZP7b - zgodnie z rysunkiem planu nr 2, położonych w granicach 

obszaru Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły – kod 

PLB04003) – obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi i 

szczególnymi,  

b) nakaz podporządkowania i dostosowania form zabudowy i zagospodarowania terenów, 

ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki obiektów budowlanych - ochronie 
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panoramy Starego i Nowego Miasta od strony Wisły a także zachowaniu jej właściwej 

ekspozycji, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret 

pierwsze÷trzecie, pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. c, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.6)ZP7b, zgodnie z rysunkiem nr 2, 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. a, lit.c, pkt 2 lit. a÷b, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05–(O.6)ZP7a, zgodnie z rysunkiem nr 2, 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt. 2 lit.d, 

d) ustala się ochronę konserwatorską wodowskazu przy ul. Bulwar Filadelfijski, ujętego w 

gminnej ewidencji zabytków - oznaczonego, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, 

b) tereny stanową przestrzeń publiczną o charakterze reprezentacyjnym (jedna z wizytówek 

miasta), związaną z kulturą i rekreacją, 
c) nakaz kompozycji zespołu zieleni z uwzględnieniem jej wpływu na ekspozycję sylwety 

murów miejskich i zabudowy Starego i Nowego Miasta, 

d) zakaz grodzenia terenów,  

e) nakaz dostosowania/podporządkowania form oświetlenia terenów, w tym w szczególności 

dopuszczonych obiektów (pawilonów) usługowo-handlowych, do istniejącego oświetlenia 

panoramyStarego i Nowego Miasta od strony rzeki Wisły, 

f) zakaz reklam z zastrzeżeniem:  

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 3, 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy 

MSI, na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– dla dopuszczonych obiektów (pawilonów) usługowo-handlowych dopuszcza się 
reklamy w formach, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 9 lit. a, lit. c, 

g) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) na terenie oznaczonym symbolem 76.06–(O.6)ZP7b - dopuszcza się lokalizację 
maksymalnie 4 obiektów (pawilonów) usługowo-handlowych z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

– 2 obiekty lokalizowane na osi ul.:Żeglarskiej i Łaziennej, w nieprzekraczalnych 

liniach zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– 2 obiekty lokalizowane na odcinku w rejonie ul. św. Jakuba, w nieprzekraczalnych 

liniach zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– maksymalna powierzchnia zabudowy - 470m2 dla pojedynczego pawilonu, 

– pawilony 1 kondygnacyjne o wysokości górnych krawędzi elewacji - maksymalnie 

8,2m w dostosowaniu do ukształtowania terenu, 

– szerokość elewacji – od strony rzeki Wisły i ul. Bulwar Filadelfijski – maksymalnie 

13,0m, 

– dachy płaskie z możliwością użytkowania jako tarasów, z wejściami na tarasy 

bezpośrednio z poziomu terenu od strony ul. Bulwar Filadelfijski, 

– nakaz zastosowania rozwiązań o wysokm standardzie architektonicznym, 

– nakaz zachowania jednolitej formy zabudowy dla wszystkich pawilonów, 

– nakaz lokalizacji części zapleczowej (pomieszczeń magazynowych, gospodarczych, 

itp.) w kubaturze pawilonów, 

b) dla obiektu wodowskazu przy ul. Bulwar Filadelfijski na terenie oznaczonym symbolem 

76.06–(O.6)ZP7b ustala się: 
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– obiekt adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

– nakaz ochrony elewacji poprzez zachowanie kompozycji artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

c) dopuszcza się lokalizację czasowych: sezonowych lub okolicznościowych wystaw, 

pokazów, imprez: kulturalnych, artystycznych, sportowo-rekreacyjnych, itp., 

d) nie występuje potrzeba określenia: 

– minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

– minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

– minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposóbu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych: 

a) nie występuje potrzeba określenia granic i sposobów zagospodarowania obszarów 

osuwania się mas ziemnych, z zastrzeżeniem: we wschodniej części terenu oznaczonego 

symbolem 76.06–(O.6)ZP7b (w rejonie ul. Traugutta i wschodniej części ul. Bulwar 

Filadelfijski) – należy uwzględnić możliwość osuwania się mas ziemnych  

i zagospodarować teren roślinnością o systemach korzeniowych umacniających 

powierzchnię gruntu, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05–(O.6)ZP7a i części terenu oznaczonego 

symbolem 76.06–(O.6)ZP7b - zgodnie z rysunkiem planu nr 2, położonych w granicach 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ) - obowiązują ograniczenia, określone w 

przepisach odrębnych; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej - ul. Bulwar Filadelfijski, 

b) z wyłączeniem dopuszczonych obiektów (pawilonów) usługowo-handlowych - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5 z zastrzeżeniem lit. d, 

c) dla dopuszczonych obiektów (pawilonów) handlowo-usługowych – obowiązują, z 

zastrzeżeniem lit. d: 

– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷6,  

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej, 

d) ze względu na położenie terenu oznaczonego symbolem 76.05–(O.6)ZP7a i części terenu 

oznaczonego symbolem 76.06–(O.6)ZP7b w obszarze szczególnego zagrożonia 

powodzią - obowiązek projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej w sposób minimalizujący awaryjność w przypadku powodzi oraz stosowanie 

materiałów budowlanych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą. 
 

Rozdział 7 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.7 
 

§139. Dla kwartału urbanistycznego O.7, ograniczonego: aleją św. Jana Pawła II – ul.:Wały 

gen. Sikorskiego – Fosa Staromiejska – placem Rapackiego – ul. Kopernika, ustala się co następuje: 
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06–(O.7)ZP8, 76.06–(O.7)U24 i 76.06–

(O.7)U25; 

2) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych – nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
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§140. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.7)ZP8 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej – publicznej - park miejski, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– obiekt o funkcji usługowej (np. kawiarnia, punk informacyjny, itp), 

– obiekty szczególne, 

– terenowe urządzenia rekreacyjne, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem: 

– obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 

lit. b tiret trzecie÷piate, 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu 

dopuszczonego obiektu, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, usytuowane w sposób 

minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia z powierzchni terenu; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit.a, lit.b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 3÷4, ust. 2, ust. 3, 

b) wskazuje się pomnik przyrody chroniony prawem na podstawie przepisów odrębnych - 

dąb szypułkowy „Dąb Astronomii” na terenie zieleni przy fontannie Cosmopolis u zbiegu 

placu Rapackiego i alei św. Jana Pawła II (na dz. nr 23); 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 5, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust 4 pkt 1, 

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

c) nakaz zagospodarowania ciągu pieszego pomiędzy placem Rapackiego a aleją św. Jana 

Pawła II – jako reprezentacyjnego ciągu pieszego z dopuszczeniem funkcji, o których 

mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie, tiret piąte, 

d) zakaz grodzenia terenu,  

e) zakaz reklam z zastrzeżeniem:  

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 3, 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy 

MSI, na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– dla dopuszczonego obiektu o funkcji usługowej dopuszcza się reklamy w formach, o 

których mowa w §13 ust. 6 pkt 9 lit. a, lit. c, 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na warunkach określonych w §13: ust. 6 pkt 8  

lit. b, 

– dopuszcza się reklamy okolicznościowe w słupie powietrza nad przestrzenią 
publiczną; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację obiektu o funkcji usługowej z uwzględnieniem następujących 

zasad: 

– obiekt lokalizowany – alternatywnie - w nieprzekraczalnych liniach zabudowy – 

zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– maksymalna powierzchnia zabudowy - 80m2, 

– 1 kondygnacja naziemna o maksymalnej wysokości zabudowy – 5,0m, 
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– obiekt na planie koła o średnicy zadaszenia – max. 15,0m, 

– nakaz zastosowania rozwiązań o wysokm standardzie architektonicznym, 

– nakaz lokalizacji części zapleczowej (pomieszczeń magazynowych, gospodarczych, 

itp.) w kubaturze obiektu, 

b) dopuszcza się lokalizację czasowych: sezonowych lub okolicznościowych wystaw, 

pokazów, imprez: kulturalnych, artystycznych, sportowo-rekreacyjnych, itp., 

c) nie wystepuje potrzeba określenia: 

– minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

– minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, 

– minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposóbu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Fosa Staromiejska, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5 z zastrzeżeniem lit. c, 

c) dla dopuszczonych: obiektu o funkcji usługowej i obiektu sanitarno-higienicznego – 

dodatkowo obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust.1 pkt 4, pkt 6÷7. 
 

§141. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.7)U24 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym z zakresu nauki i szkolnictwa 

wyższego, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń technicznych na 

elewacjach budynku, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - budynek Starostwa Krajowego 

Pomorskiego i Komunalnej Kasy Oszczędności tzw. harmonijka położony na dz. nr 20 w 

granicach murów obwodowych budynku przy ul. Fosa Staromiejska 1a (nr wpisu 

A/1349); 

5) wymagania wynikające potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. 

c÷d, lit. f, lit. i, pkt 6, pkt 7 lit. b, lit. d÷e, pkt 9 lit. d, pkt 10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) adaptacja budynku bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 
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c) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

d) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w §12 – nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, linii 

zabudowy, gabarytów obiektu, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Fosa Staromiejska, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§142. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.7)U25 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym z zakresu nauki i szkolnictwa 

wyższego, 

b) dopuszczalne: 

– zabudowa garażowo-gospodarcza wyłącznie jako funkcja istniejąca, 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach 

budynku, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na elewacjach budynków 

garażowo-gospodarczych niewidocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni 

publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynku dawnego Banku Rzeszy obecnie UMK przy 

placu Rapackiego 1, ujętego w gminnej ewidencji zabytków oznaczonego - na rysunku 

planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, 

c) nakaz zachowania ogrodzenia w zakresie jego formy i wysokości;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. 

c÷d, lit. f, lit. i, pkt 6, pkt 7 lit. b, lit. d÷e, pkt 9 lit. d, pkt 10, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 
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b) adaptacja budynku, o którym mowa w pkt 4 lit. b, bez zmiany obrysu zewnętrznego, 

wysokości, kształtu dachu, 

c) dla pozostałej istniejącej zabudowy, w tym garażowo-gospodarczej ustala się zakaz 

rozbudowy, nadbudowy z dopuszczeniem jej wymiany z zachowaniem maksymalnej 

wysokości równej wysokości istniejącej zabudowy, 

d) zakaz nowej zabudowy, 

e) nakaz ochrony elewacji budynku o którym mowa w pkt 4 lit. b, poprzez zachowanie 

kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile 

wynikać będą z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 
architektonicznych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w szczególności 

dotyczących ochrony zabytków, 

f) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w §12 – nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

linii zabudowy, gabarytów obiektu, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody – nie występuje 

potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Fosa Staromiejska, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

Rozdział 8 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.8 
 

§143. Dla kwartału urbanistycznego O.8, ograniczonego ulicami: Kopernika – Pod Krzywą 
Wieżą – Bankową – Bulwar Filadelfijski – Ślimak Getyński, ustala się co następuje: 

1) wydziela się pięć terenów oznaczonych symbolami: 76.06–(O.8)ZP9, 76.06–(O.8)U26, 

76.06–(O.8)U/ZP9, 76.06–(O.8)ZP10 i 76.06-(O.8)ZP11; 

2) granice i sposoby zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje 

potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§144. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.8)ZP9 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej – publicznej – park miejski, 

b) dopuszczalne: 

– usługi wyłącznie w obiekcie Krzywej Wieży, 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów 

przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b, 

b) dla obiektu Krzywej Wieży: 
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– zakaz lokalizacji anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz 

innych urządzeń technicznych na elewacjach, 

– dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od 

strony przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) z wyłączeniem obiektu Krzywej Wieży - obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: 

ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2, 

b) dla obiektu Krzywej Wieży - obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. 

a, lit.b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków:  

– Basztę Miejską tzw. Krzywą Wieżę przy ul. Pod Krzywą Wieżą 1/3 (nr wpisu 

A/586), 

– mury miejskie (nr wpisu A/1256); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) teren stanowi przestrzeń publiczną ogólnodostępną z wyłączeniem obiektu Krzywej 

Wieży, 

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

c) zakaz grodzenia terenu,  

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2; 

e) z wyłączeniem obiektu Krzywej Wieży - zakaz reklam z zastrzeżeniem:  

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na warunkach określonych w §13: ust. 6 pkt 8 lit. 

b, 

– dopuszcza się reklamy okolicznościowe w słupie powietrza nad przestrzenią 
publiczną, 

f) dla obiektu Krzywej Wieży obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, 

pkt 5 lit. b÷c, lit. f, lit. i, pkt 7 lit. a÷b, lit. d÷f, pkt 9, 

g) nakaz dostosowania/podporządkowania form oświetlenia terenu/obiektu - ekspozycji 

panoramy Starego i Nowego Miasta od strony Wisły; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla obiektu Krzywej Wieży ustala się: 
– adaptacja bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

– nakaz ochrony elewacji poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian, o ile wynikać będą z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony zabytków, 

b) dla pozostałego terenu zieleni urządzonej ustala się - zakaz zabudowy z wyłączeniem 

elementów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie, 

c) z uwagi na charakter terenu i zakres dopuszczalnych przekształceń, wynikające 

odpowiednio z zakresu ochrony, o której mowa w §12 – nie występuje potrzeba 

określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - nie występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Kopernika, w tym poprzez drogę 
wewnętrzną, 

b) z wyłączeniem obiektu Krzywej Wieży - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 

ust. 1 pkt. 1÷3, pkt. 5; 

c) dla obiektu Krzywej Wieży – obowiązują ustalenia, o których mowa §17 ust. 1 pkt 3÷7. 
 

§145. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.8)U26 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury 

– zieleń urządzona, 

– drogi wewnętrzne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1 lit. a z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 2 lit. b, 

c) zakaz lokalizacji anten i innych urządzeń technicznych na elewacjach budynków od 

strony przestrzeni publicznych (Slimaka Getyńskiego, ul. Bulwar Filadelfijski, skweru 

Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej), 

d) dla budynku „Koszar Racławickich” - obowiązują dodatkowo ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 4 lit. a, 

e) z wyłączeniem budynku „Koszar Racławickich” – dopuszcza się lokalizację anten, 

masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń technicznych 

na dachach budynków usytuowanych w sposób minimalizujący ich widoczność z 

poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych oraz w panoramie Starego  

i Nowego Miasta od strony Wisły, w tym w szczególności z mostu drogowego, 

f) z wyłączeniem budynku „Koszar Racławickich” - dopuszcza się stosowanie przeszkleń 
połaci dachowych, baterii słonecznych, tarasów widokowych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. b, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2 

c) ustala się ochronę konserwatorską dawnej Szkoły Marynarki Wojennej tzw. „Koszar 

Racławickich” przy ul. Flisaczej 9, ujętych w gminnej ewidencji zabytków – 

oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-

kulturowych, 

d) nakaz zachowania muru wraz z bramą wjazdową z furtą po stronie północno-wschodniej, 

e) nakaz zachowania muru od strony południowej (ul. Bulwar Filadelfijski); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. lit. i, pkt 

10 z zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na elewacjach budynku „Koszar Racławickich”, z zastrzeżeniem: 

dopuszcza się napis w formie liter przestrzennych wyłącznie jako istniejącą formę 
reklamy hotelu Bulwar, 
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c) nakaz dostosowania/podporządkowania form oświetlenia obiektów/ terenu - ekspozycji 

panoramy Starego i Nowego Miasta od strony Wisły; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) adaptuje się istniejącą zabudowę bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, a dla 

budynku „Koszar Racławickich” dodatkowo – zmiany kształtu dachu, 

b) zakaz budowy zadaszenia nad tarasem, 

c) dopuszcza się lokalizowanie wind, klatek schodowych zewnętrznych na elewacjach 

budynków od strony północnej, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  
i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – nie występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych – Ślimaka Getyńskiego, 

ul. Bulwar Filadelfijski, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§146. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.8)U/ZP9, ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) działki nr 54/1, 54/2, 55/1 i 55/3 stanowią jedną działkę budowlaną, 
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: ustalenie nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

– sezonowych ogródków gastronomicznych,  

c) z wyłączeniem zabudowy usługowej lokalizowanej w miejscu dawnego zbiornika gazu: 

– zakaz lokalizacji: anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz 

innych urzadzeń technicznych na dachach budynków, 

– zakaz lokalizacji klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych na elewacjach 

budynków od strony północnej (ul. Flisaczej), wschodniej (skweru Oficerskiej 

Szkoły Marynarki Wojennej), 

d) dla zabudowy usługowej lokalizowanej w miejscu dawnego zbiornika gazu: 

– dopuszcza się: anteny, maszty, klimatyzatory oraz inne urzadzenia techniczne na 

dachu budynku usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu 

przechodnia od strony przestrzeni publicznych oraz w panoramie Starego i Nowego 

Miasta od strony Wisły, w tym w szczególności z mostu drogowego, 

– zakaz lokalizacji anten i innych urządzeń technicznych na elewacjach budynku, 

e) zakaz ogrodzeń pełnych, 

f) nakaz dostosowania/podporządkowania form oświetlenia terenu/obiektów – ekspozycji 

panoramy Starego i Nowego Miasta od strony Wisły; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a,lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2÷4, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynków dawnej gazowni (służbówka dla 

pracowników i laboratorium) przy ul. Flisaczej 2 i 7A, ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków - oznaczonych, na rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-

kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt. 5 lit. d÷f, lit. k, pkt 7 

lit. a÷b,lit. d÷f, pkt 9÷10 z zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) dla budynków, o których mowa w pkt 4 lit. b: 

– budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

– nakaz ochrony elewacji frontowych budynków poprzez zachowanie detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, 

– nakaz zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej z dopuszczeniem 

wymiany na elementy o charakterze odtworzeniowym, wynikającym z materiałów 

ikonograficznych (historycznych), z wykluczeniem stosowania tworzyw sztucznych, 

c) z wyłączeniem zabudowy usługowej lokalizowanej w miejscu dawnego zbiornika gazu  

i łącznika pomiędzy budynkiem „Koszar Racławickich” a zabudową usługową 
lokalizowaną w miejscu dawnego zbiornika gazu - dopuszcza się nową zabudowę z 

zachowaniem następujących zasad: 

– obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– forma zabudowy – nawiązująca do formy zabudowy budynków, o których mowa w 

pkt 4 lit. b, z zachowaniem szczytowego układu kalenic dachów budynków w 

odniesieniu do ul. Flisaczej, 

– dopuszcza się dobudowę do budynków, o których mowa w pkt 4 lit. b, 

– nakaz rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym z zastrzeżeniem tiret 

trzecie, 

d) dopuszcza się nową zabudowę lokalizowaną w miejscu dawnego zbiornika gazu z 

zachowaniem następujących zasad: 

– nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– maksymalna wysokość zabudowy – odpowiadająca maksymalnej wysokości 

dawnego zbiornika gazu, 

– nakaz rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, 

– dach płaski lub pogrążony; 

e) dopuszcza się realizację parterowego łącznika pomiędzy budynkiem „Koszar 

Racławickich” a zabudową usługową lokalizowaną w miejscu dawnego zbiornika gazu z 

zachowaniem następujących zasad: 

– nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

– nakaz rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym z zastosowaniem lekkiej 

konstrukcji z dużą ilością przeszkleń, 
f) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek ewidencyjnych, 

g) dopuszcza się dyslokację istniejącej stacji transformatorowej, 

h) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni 

dzialki budowlanej, 

i) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy,  
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j) nie występuje potrzeba określenia wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w 

zakresie miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – nie występuje potrzeba określenia;  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez publiczny ciąg pieszo-jezdny (ul. Flisaczą), 
b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§147. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.8)ZP10 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej – publicznej – skwer, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– budowle związane z ciągami pieszymi (np. tarasy, schody), 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) obiektów małej architektury, 

c) obiektów budowlanych instalowanych jako elementy urządzenia przestrzeni niezbędne 

dla potrzeb zdarzeń, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 3pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 5, ust. 2,  

b) ze względu na potrzebę wyeksponowania murów miejskich oraz ochronę istniejącej 

skarpy - nakaz zagospodarowania zielenią niską (trawniki, niskie krzewy o systemie 

korzeniowym umacniającym powierzchnię skarpy) powierzchni wolnych od utwardzenia, 

c) zakaz grodzenia terenu, 

d) zakaz reklam z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

– tablic informacyjnych i pamiątkowych, w tym wymaganych przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE,itp.) o powirerzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez ziązane z nimi wymogi, 

– tablic z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementów MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz utrzymania przejścia pieszego pomiędzy ul. Pod Krzywą Wieżą i ul. Flisaczą, 
b) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – nie występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych istniejących w granicach obszaru 

objętego planem, w tym poprzez ciąg pieszo-jezdny (ul. Flisaczą), 
b) obowiązują ustalenia, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5. 
 

§148. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-(O.8)ZP11 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej – publicznej –fragment bulwaru nadwiślańskiego,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej z wyłączeniem podziemnych pojemników na 

odpady komunalne, 

– obiekty szczególne, 

– funkcja usługowa wyłącznie w Baszcie „Gołębnik” 

– funkcja gospodarcza/techniczna wyłącznie w istniejącym budynku gospodarczym 

(ul. św. Ducha 2a); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów 

przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b, 

b) dla Baszty „Gołębnik”: 

– zakaz lokalizacji anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz 

innych urządzeń technicznych elewacjach baszty oraz budynku gospodarczego, 

– dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzni dachu 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od 

strony przestrzeni publicznych oraz w panoramie Starego i Nowego Miasta od strony 

Wisły, w tym w szczególności z mostu drogowego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dla części terenu, położonej w granicach obszaru Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony 

ptaków Dolina Dolnej Wiły - kod PLB04003) – zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

obowiązują zasady gospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 2÷3, a dla Baszty „Gołębnik” – dodatkowo ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - mury miejskie (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

e) ustala się ochronę konserwatorską Baszty „Gołębnik” przy ul. Bankowej 8 ujętej w 

gminnej ewidencji zabytków - oznaczonej, na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) z wyłączeniem Baszty „Gołębnik” i budynku gospodarczego – obowiązuja ustalenia, o 

których mowa w §13 ust. 1 pkt 5, ust. 2,  

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni z uwzględnieniem jej wpływu na ekspozycję sylwety 

murów miejskich i zabudowy Starego i Nowego Miasta, 

c) zakaz grodzenia terenu z zastrzeżeniem: dopuszcza się zachowanie istniejacego, od 

strony terenu oznaczonego symbolem 76.06-(O.8)U/ZP9, ogrodzenia w jego istniejącej 

formie, 

d) z wyłączeniem Baszty „Gołębnik” i budynku gospodarczego - zakaz reklam z 

zastrzeżeniem: dopuszcza się 
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– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych 

środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum 

dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na zasadach 

określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

e) dla Baszty Gołębnik obowiązują: 
– wyłącznie od strony ul. Bankowej - ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, 

pkt 5 lit. c, lit. f, lit. i, pkt 7, pkt 9÷10,  

– zakaz reklam na pozostałych elewacjach budynku, 

f) dla budynku gospodarczego zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się tablice 

informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych środków 

pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum dopuszczonego 

przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla Baszty „Gołębnik”: 

– budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości i kształtu dachu, 

b) nakaz ochrony elewacji Baszty „Gołębnik” poprzez: 

– zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem 

zmian wynikających z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych, 

– zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej z dopuszczeniem wymiany na 

elementy o charakterze odtworzeniowym, wynikającym z materiałów 

ikonograficznych (historycznych), z wykluczeniem stosowania tworzyw sztucznych, 

c) dopuszcza się dyslokację istniejącej stacji redukcyjnej gazu, 

d) dopuszcza się odbudowę budynku gospodarczego, 

e) dla pozostałego terenu zieleni urządzonej ustala się – zakaz zabudowy z wyłączeniem 

elementów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – dla 

części terenu położonej w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ) - 

zgodnie z rysunkami planu: 

a) obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych, 

b) nakaz projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizującej awaryjność w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowlanych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Bulwar Filadelfijski, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) obsługa komunikacyjna Baszty „Gołębnik” z dróg publicznych istniejących w granicach 

obszaru objętego planem, w tym poprzez drogi wewnętrzne, 

c) utrzymuje się przebieg istniejących sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury, 

związanych z obsługą funkcji podstawowej i dopuszczalnych terenu, z możliwością ich 

przebudowy, 

d) dla Baszty „Gołębnik” - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1, 

e) dla budynku gospodarczego obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷5. 
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Rozdział 9 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.9 
 

§149. Dla kwartału urbanistycznego O.9, ograniczonego ulicami: Wola Zamkowa – św. 

Jakuba – Bulwar Filadelfijski, ustala się:  
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06–(O.9)U27, 76.06–(O.9)U/ZP10  

i 76.06–(O.9)ZP12; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§150. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.9)U27 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– funkcja magazynowa, 

– budynek dozoru, 

– otwarty zbiornik retencyjny wód opadowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) dopuszcza się klimatyzatory oraz inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych, w tym od ul. Bulwar Filadelfijski, 

c) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń na elewacjach widocznych 

od strony przestrzeni publicznych z dopuszczeniem lokalizacji tych urządzeń na 

elewacjach wschodnich budynków; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków, wchodzące w skład zespołu 

fortyfikacji Bastionu I zwanego „Menniczym”, położonego na obszarze między ulicami: 

Bulwar Filadelfijski, św. Jakuba i Wola Zamkowa - budynek składnicy pontonowej ze 

stacją gołębi przy ul. Wola Zamkowa 2 i budynek składnicy pontonowej przy ul. Bulwar 

Filadelfijski 2, mur ogrodzeniowy przy ul. Wola Zamkowa wraz z dz. nr: 61/6 (nr wpisu 

A/66/1-10); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. k, pkt 7 lit. a÷b, lit. 

d÷g, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) adaptuje się istniejącą zabudowę: budynek składnicy pontonowej ze stacją gołębi przy ul. 

Wola Zamkowa 2 i budynek składnicy pontonowej przy ul. Bulwar Filadelfijski 2 - bez 

zmiany obrysu zewnętrznego, z zastrzeżeniem lit. b 

b) dopuszcza się nadbudowę części budynku przy ul. Wola Zamkowa 2 z zachowaniem 

następujących zasad: 
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– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne lecz nie wyżej niż - 11m, 

– dach płaski o kącie nachylenia połaci do 100 , 

c) w strefie wjazdu na teren dopuszcza się lokalizację jednego parterowego budynku 

dozoru, o maksymalnej powierzchni zabudowy - 10m2 , 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) minimalna liczba miejsc do parkowania – 1 miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni 

użytkowej, w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową,  
realizowanych jako naziemne; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Wola Zamkowa, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§151. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.9)U/ZP10 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– funkcja mieszkaniowa jedno i wielorodzinna - wyłącznie jako funkcje istniejące, 

– obiekty małej architektury,  

– drogi wewnętrzne, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1 z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy 

obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

budynków usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność poziomu przechodnia od 

strony przestrzeni publicznych, 

c) zakaz lokalizacji anten i innych urządzeń technicznych na elewacjach budynków  

i budowli od strony przestrzeni publicznych z zastrzeżeniem ustalenie dotyczy również 
elewacji bocznych budynków przy ul.: Wola Zamkowa 12 i św. Jakuba: 1, 5; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 2, ust.2 pkt. 1 z zastrzeżeniem lit. b, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz ochrony istniejącej zieleni nie dotyczy zieleni porastającej nasyp Bastionu  

i elementów wkomponowanych w formy ziemne (Prochowni podręcznej, Prochowni nr 1, 

wartowni), dla których ustala się nakaz uregulowania roślinności poprzez wycinkę 
selektywną drzew, krzewów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków, wchodzące w skład zespołu 

fortyfikacji Bastionu I zwanego „Menniczym”, położonego na obszarze między ulicami: 

Bulwar Filadelfijski, św. Jakuba i Wola Zamkowa - pozostałości form ziemnych Bastionu 

I, mur Carnota wzdłuż południowego i wschodniego wału Bastionu wraz z 

przedłużeniem w kierunku wschodnim, Prochownia wojenna z nasypem ziemnym, 

Prochownia schronu w wale wschodnim czoła bastionu, budynek magazynowy przy ul. 

św. Jakuba 5, budynek mieszkalny przy ul. Wola Zamkowa 12, mur ogrodzeniowy przy 
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ul. św. Jakuba i Wola Zamkowa wraz z dz. nr: 60, 60/1, 61/2 (nr wpisu A/66/1-10), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit c÷f, lit. i, lit. k, pkt 

6÷7, pkt 9÷10 z zastrzeżeniem lit. c, 

b) dla działki Bastionu I (dz. nr 61/1) obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, ust. 2, 

– działka stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) zakaz reklam na ogrodzeniach i na elewacjach bocznych budynków z wyjątkiem tablic 

informacyjnych i pamiątkowych na ogrodzeniach, w tym wymaganych przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) adaptacja budynków: magazynowego przy ul. św. Jakuba 5 i mieszkalnego przy ul. Wola 

Zamkowa 12 oraz budowli - bez zmiany obrysu zewnętrznego, z zastrzeżeniem lit. c i d, 

c) zakaz zmiany wysokości i kształtu dachu budynków przy ul.: Wola Zamkowa 12,  

św. Jakuba 5, 

d) dla budynków magazynowego przy ul. św. Jakuba 5 i mieszkalnego przy ul. Wola 

Zamkowa 12 - dopuszcza się zabudowę odtworzeniową, 
e) dla budynku przy ul. św. Jakuba 1 - zakaz nadbudowy, rozbudowy, 

f) z wyłączeniem budynku przy ul. św. Jakuba 1 – obowiązują ustalenia, o których mowa w 

§14 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

g) zakaz odtwarzania zabudowy gospodarczej, 

h) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

i) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji: 

– dla zabudowy usługowej na dz. nr 61/1 - minimum 1 miejsce/100m2 powierzchni 

użytkowej, w tym minimum jedno miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, realizowanych jako naziemne, 

– dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej – nie występuje potrzeba określenia; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych – ul.: Wola Zamkowa, św. Jakuba, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§152. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.9)ZP12 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej – publicznej - park miejski,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej z wyłączeniem podziemnych pojemników na 

odpady komunalne, 

– zabudowa usługowa w tym w szczególności z zakresu usług kulturalno-

rekreacyjnych, odnowy biologicznej, itp., wyłącznie na dz. nr 222/2 i części dz. nr 

222/3, 

– terenowe urządzenia rekreacyjne, 

– wybiegi dla psów, 

– obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 
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a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych,  

b) obiektów przeznaczenia dopuszczalnego, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret 

trzecie÷piąte, 

c) obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 

1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują: 
a) ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit b÷c, 

b) na części terenu zgodnie z rysunkiem planu nr 2 – ustalenia o których mowa w §12 pkt 1 

lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5, ust. 2, 

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, z uwzględnieniem jej wpływu na ekspozycję sylwety 

murów miejskich i zabudowy Starego i Nowego Miasta, 

c) nakaz dostosowania/podporządkowania form oświetlenia terenu, w tym w szczególności 

dopuszczonych elementów,o których mowa w w pkt 1 lit. b do istniejącego oświetlenia 

panoramyStarego i Nowego Miasta od strony rzeki Wisły, 

d) zakaz grodzenia terenu od strony ul. Bulwar Filadelfijski, 

e) zakaz grodzenia terenu od strony ul. św. Jakuba na odcinku poza istniejącym murem, 

f) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na warunkach określonych w §13 ust. 6 pkt 8 lit. b, 

– dopuszcza się tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy 

MSI, na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt. 5 lit.f, 

– dla dopuszczonej zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie – 

dopuszcza się reklamy, wyłącznie od strony ul. św. Jakuba, na warunkach określonych 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, pkt 7 lit. a÷b, lit. d, pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla dopuszczonej zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie ustala 

się: 
– powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – max. 1300m2, 

– minimalna intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania, 

– maksymalna intensywność zabudowy – 1,4, 

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie występuje 

potrzeba określania, 

– maksymalna wysokość zabudowy – 6m do górnej krawędzi attyki, mierzona od 

poziomu chodnika przy ul. św. Jakuba w jego najwyższym położeniu, z zastrzeżeniem 

nakaz zachowania minimum 40% powierzchni zabudowy (dachu) jako odkrytego 

tarasu widokowego, z zakazem jego przekrywania, 

– dopuszcza się przegłębienie części budynku z realizacją kondygnacji dostępnej od 

strony ul. Bulwar Filadelfijski  

– dach płaski w formie dachu zielonego lub z zastosowaniem osłon maskujących 

lokalizowane na nim instalacje, 

– kubatura budynku – max. 4680m3, 

– nakaz zastosowania rozwiązań elewacji budynku charakteryzujących się 
indywidualną, geometryczną formą stylistyczną bryły budynku i wysoką jakością 
materiałów wykończeniowych,  

– nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 
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– minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowania 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie występuje 

potrzeba określania, 

b) dla pozostałej części terenu nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej 

intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie 

czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – dla 

części terenu położonej w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ) – 

zgodnie z rysunkami planu, obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej:  

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Bulwar Filadelfijski z 

zastrzeżeniem: dla dopuszczonej zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 1 lit. b tiret 

drugie – obsługa komunikacyjna w przyległych dróg publicznych – ul.: św. Jakuba, 

Bulwar Filadelfijski, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 z zastrzeżeniem lit. c, 

c) ze względu na położenie części terenu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - 

obowiązek projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizujący awaryjność w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowlanych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą. 
 

Rozdział 10 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.10 
 

§153. Dla kwartału urbanistycznego O.10, ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego – Przy 

Kaszowniku – Gregorkiewicza – Wały gen. Sikorskiego, ustala się: 
1) wydziela się pięć terenów oznaczonych symbolami: 76.06–(O.10)MW10, 76.06–(O.10)U28, 

76.06–(O.10)U29, 76.06–(O.10)ZP/WS1 i 76.06–(O.10)KU1; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§154. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.10)MW10 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne – zabudowa garażowa wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych na elewacjach od 

strony ul. Gregorkiewicza, Wały gen. Sikorskiego oraz elewacjach bocznych od tych ulic, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu budynku 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, pkt 

2÷4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 
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b) nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską, dawnego domu dla podoficerów przy  

ul. Gregorkiewicza 9, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonego - na rysunku 

planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. b, lit. d, lit. i, lit. k, pkt 7 lit. a÷b lit. 

d÷f, pkt 9÷10 z zastrzeżeniem: ustalenia dotyczące reklam obowiązują również dla bocznych 

elewacji budynku; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) adaptacja budynku bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

c) nakaz ochrony elewacji budynku poprzez: 

– zachowanie kompozycji, artykulacji  i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem 

zmian wynikających z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 
architektonicznych, 

– zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej w zakresie ich formy , 

kolorystyki i materiału, z którego są wykonane z dopuszczeniem ewentualnej 

wymiany na elementy o charakterze odtworzeniowych, wynikającym materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych i z wykluczeniem 

stosowania tworzyw sztucznych, 

– zakaz zabudowy balkonów, 

– nakaz zachowania stalowych „okrętowych” balustrad balkonów, 

d) adaptacja istniejących garaży zakazem ich nadbudowy, 

e) zakaz ogrodzeń pełnych, 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, 

g) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Gregorkiewicza, w tym poprzez 

publiczny ciąg pieszo-jezdny – ul. Wały gen. Sikorskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§155. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.10)U28 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej wyłącznie w istniejącym obiekcie dawnych 

Koszar Bramy Kaszownika, 

b) dopuszczalne: 

– funkcja magazynowa wyłącznie w istniejącym obiekcie dawnych Koszar Bramy 

Kaszownika, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1 z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy 

obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 
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b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 

na elewacjach obiektu od strony przestrzeni publicznych oraz na nasypie ziemnym 

(dachu); 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 2÷3, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) z wyłączeniem powierzchni nasypu, tworzącego dach obiektu - nakaz ochrony istniejącej 

zieleni wysokiej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) nakaz usunięcia roślinności wpływającej destrukcyjnie na powierzchnię nasypu, 

tworzącego dach obiektu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską obiektu dawnych Koszar Bramy Kaszownika, ujętego 

w gminnej ewidencji zabytków – oznaczonego na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartości historyczno-kulturowej, 

c) nakaz zachowania historycznego ogrodzenia terenu od strony ul. Wały gen. Sikorskiego  

i placu Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie jego formy i materiałów, z których 

jest zbudowany; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt. 

7 lit. b, lit. e z wyłączeniem okien, pkt 9÷10, 

b) zakaz reklam na ogrodzeniach, na drzewach; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) adaptacja obiektu dawnych Koszar Bramy Kaszownika, wkomponowanego w nasyp 

ziemny bez zmiany obrysu zewnętrznego, 

b) nakaz ochrony elewacji obiektu poprzez: 

– zachowanie kompozycji, artykulacji  i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem 

zmian wynikających z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 
architektonicznych, 

– zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej w zakresie ich formy , 

kolorystyki i materiału, z którego są wykonane z dopuszczeniem ewentualnej 

wymiany na elementy o charakterze odtworzeniowych, wynikającym materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych i z wykluczeniem 

stosowania tworzyw sztucznych, 

c) zakaz rozbudowy i nadbudowy współczesnego budynku garażowego, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez publiczny 

ciąg pieszo-jezdny (odcinek ul. Wały gen. Sikorskiego), 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§156. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.10)U29 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej 

b) dopuszczalne: 
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– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– stacja paliw wyłącznie jako funkcja istniejąca z parterowym budynkiem obsługi, 

– drogi wewnętrzne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych 

urządzeń technicznych na elewacjach budynku od strony ulic: Dąbrowskiego, Przy 

Kaszowniku, placu To-Mi-To, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu budynku 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

wymienionych w lit. b - przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 3 pkt 

2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) zakaz grodzenia terenu od strony terenów komunikacji publicznej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. d - z wyłączeniem 

masztów flagowych, lit. e÷f, lit. i, pkt 7 lit. b, lit. g, pkt 9 lit. a, lit. c÷d, pkt 10, 

c) zakaz reklam na dachu budynku; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca,  

b) nakaz stosowania rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, 

c) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określenia, 

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie występuje potrzeba 

określenia, 

e) maksymalna wysokość zabudowy: 

– 1 kondygnacja nadziemna lecz nie więcej niż 6m, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

– dla budynku obsługi stacji paliw – zakaz rozbudowy i nadbudowy, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określania 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

h) gabaryty obiektów – nie występuje potrzeba określenia; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §15, 

b) północna część terenu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu nr 1, położona jest w 

granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza – obowiązują ograniczenia, określone w 

przepisach odrębnych, 

c) obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych dotyczących stacji paliw; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych – ul.: Dąbrowskiego, Przy 

Kaszowniku, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§157. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.10)ZP/WS1 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej - publicznej – park miejski i powierzchniowych 

wód śródlądowych, 
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b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, w tym budowle hydrotechniczne i instalacje 

związane z pomiarami jakości środowiska, 

– funkcja usługowa wyłącznie w istniejącym obiekcie, 

– ogrody działkowe wyłącznie jako funkcja istniejąca, 

– terenowe urządzenia rekreacyjne, w tym pomosty nadwodne, 

– obiekty szczególne, 

– ciągi piesze, 

– ciągi rowerowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) obiektów małej architektury, 

c) terenowych urządzeń rekreacyjnych, 

d) altan w ogrodach działkowych, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia , o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) dla istniejącego budynku o funkcji usługowej – dodatkowo ustala się zasadę zaspokojenia 

potrzeb grzewczych poprzez przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5 z zastrzeżeniem lit. b,  

b) dla ciągów pieszych i rowerowych w obrębie istniejących ogrodów działkowych - 

dopuszcza się dostępność ograniczoną, 
c) z wyłączeniem istniejących ogrodów dzialkowych: 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w§13 ust. 2, 

– nakaz kompozycji zespołu zieleni z uwzględnieniem: powiązań funkcjonalno-

przestrzennych z wodami powierzchniowymi śródlądowymi oraz funkcją izolacyjną 
od układu drogowego (ul. Przy Kaszowniku), 

d) zakaz grodzenia terenu z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy ogrodzenia ogrodów 

działkowych, dla którego ustala się zakaz ogrodzeń pełnych, 

e) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez 

regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi,  

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na warunkach określonych w §13 ust. 6 art. 8  

lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącego obiektu o funkcji usługowej, 

b) zabudowa i zagospodarowanie istniejących ogrodów działkowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi dotyczącymi rodzinnych ogrodów działkowych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §15, 

b) północna część terenu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu nr 1, położona jest w 

granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza – obowiązują ograniczenia, określone w 

przepisach odrębnych; 
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8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych: ul.: Gregorkiewicza, Przy 

Kaszowniku, placu Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 art. 1÷5, ust. 2. 
 

§158. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.10)KU1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren obsługi komunikacji – dworzec autobusowy wraz z niezbędnym 

zapleczem,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– drogi wewnętrzne, 

– funkcja usługowa wyłącznie w budynku dworca autobusowego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

– obiektów małej architektury, 

– elementów niezbędnych dla funkcjonowania dworca autobusowego (np. wiat, itp.), 

b) zakaz lokalizacji anten, masztów, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych 

urządzeń technicznych na elewacji budynku od strony ul. Dąbrowskiego z zastrzeżeniem: 

ustalenie dotyczy również elewacji bocznych budynku, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu budynku 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

ul. Dąbrowskiego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1÷2, pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3; 

b) nakaz zachowania i umocnienia roślinnością – skarpy od strony terenu oznaczonego 

symbolem 76.06-(O.10)ZP/WS1; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) budynek dworca autobusowego wraz z częścią obejmującą perony autobusowe – stanowi 

przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, dla której obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §13 ust. 2, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. d z wyłączeniem 

masztów flagowych, lit. e÷f, lit. h, lit. i, pkt 7 lit. b, lit. d÷f, pkt 9 lit. a, lit. c÷d, pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla budynku dworca autobusowego ustala się: 
– budynek wolnostojący, 

– nakaz stosowania rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, 

– minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – nie występuję potrzeba 

określania, 

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - nie występuję 
potrzeba określania, 

– maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne lecz nie wyżej niż 
16m, 

– dach płaski,  

– maksymalna szerokość elewacji frontowej – 85m, 

b) w północnej części terenu, od strony ul. Przy Kaszowniku – dopuszcza się lokalizację 
budowli/budynku zaplecza dla potrzeb funkcjonowania dworca autobusowego (np. wiaty 

na czasowy postój taboru – autobusów), dla których ustala się: 
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– budynek/budowla – wolnostojąca, 

– maksymalna wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna lecz nie wyżej niż 
6m, 

– minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – nie występuję potrzeba 

określania, 

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - nie występuję 
potrzeba określania, 

– dach płaski, 

c) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji - nie występuje 

potrzeba określenia, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

e) gabaryty obiektów – nie występuje potrzeba określenia; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §15, 

b) północna część terenu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu nr 1, położona jest w 

granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza – obowiązują ograniczenia, określone w 

przepisach odrębnych; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Dąbrowskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

Rozdział 11 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.11 
 

§159. Dla kwartału urbanistycznego O.11, ograniczonego ulicami: Uniwersytecką – 

Dąbrowskiego – placem Związku Nauczycielstwa Polskiego – ul. Wały gen. Sikorskiego, ustala się:  
1) wydziela się trzy tereny oznaczone symbolami: 76.06–(O.11)U30, 76.06–(O.11)U/ZP11  

i 76.06–(O.11)ZP13; 

2) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§160. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.11)U30 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym z zakresu administracji publicznej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– naziemne miejsca postojowe, 

– budynek dozoru 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

– obiektów małej architektury, 

– dopuszczonych funkcji, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie÷czwarte, 
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b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń technicznych na 

elewacjach frontowych budynków z zastrzeżeniem: ustalenie dotyczy również elewacji 

bocznych budynków, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych (ul. Wały gen. Sikorskiego i placu Związku Nauczycielstwa 

Polskiego); 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 

1, ust. 3 pkt 2÷3, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków – część terenu historycznej parceli 

fortecznej – dz. nr 64/2 (nr wpisu A/1717), 

c) ustala się ochronę konserwatorską dawnych budynków wojskowych przy: 

– ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23, 

– ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków – oznaczonych na rysunku planu nr 2, jako 

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

d) nakaz zachowania historycznego ogrodzenia od strony ul. Wały gen. Sikorskiego w 

zakresie jego formy (ceglany mur z żeliwnymi przęsłami); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności; 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. a÷f, lit. i, lit. 

k, pkt 6, pkt. 7 lit. a÷b, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 

b) budynki, o których mowa w pkt 4 lit. c, adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, 

wysokości, kształtu dachu,  

c) nakaz ochrony elewacji budynków, o których mowa w pkt 4 lit. c poprzez: 

– zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem 

zmian wynikających z materiałów ikonograficznych (historycznych) lub badań 

architektonicznych, 

– zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej w zakresie jej formy, kolorystyki 

i materiału, z którego jest wykonana z dopuszczeniem ewentualnej wymiany na 

elementy o charakterze odtworzeniowym, wynikającym z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych i z wykluczeniem 

stosowania tworzyw sztucznych, 

d) dla dopuszczonego budynku dozoru ustala się:  
– maksymalna powierzchnia zabudowy – 10 m2, 

– budynek parterowy,  

– kształt dachu - dowolny,  

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Wały gen. Sikorskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
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§161. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.11)U/ZP11 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultury (np. muzeum) w zieleni 

urządzonej, 

b) dopuszczalne - sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1, pkt 2 lit. b, 

b) zakaz lokalizacji zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz 

innych urządzeń na elewacji obiektu, 

c) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów na nasypie ziemnym (dachu); 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt. 1, lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret 

drugie, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz usunięcia roślinności wpływającej destrukcyjnie na obiekt, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

c) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego ustala się zasadę zaspokojenia 

potrzeb grzewczych poprzez przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków – Koszary Bramy Chełmińskiej 

Twierdzy Toruń – odcinek wschodni wbudowany w lewy bark i lewe czoło Bastionu IV 

wraz z terenem dz. nr 65/2, na którym położona jest w/w budowla (nr wpisu A/1717), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązuja ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) dopuszcza się ogrodzenie terenu z zakazem stosowania ogrodzeń pełnych, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 2 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c, lit. 

i÷k, pkt 6, pkt 10, 

e) dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, tym wolnostojące oraz wymagane 

przez regulaminy zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni 

ograniczonej do minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się nadbudowę obiektu, w części środkowej, do maksymalnej wysokości 

górnej krawędzi elewacji frontowej – 12,5m, zgodnie z materiałami ikonograficznymi 

(historycznymi), 

b) dopuszcza się taras widokowy, 

c) nakaz ochrony elewacji obiektu poprzez zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu 

architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wynikających z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) lub badań architektonicznych, 

d) nakaz zachowania zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej w zakresie ich formy, 

kolorystyki i materiału, z którego są wykonane z dopuszczeniem ewentualnej wymiany 

na elementy o charakterze odtworzeniowym, wynikającym z materiałów 

ikonograficznych (historycznych) z wykluczeniem stosowania tworzyw sztucznych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów 

obiektów, linii zabudowy, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
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a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Wały gen Sikorskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

§162. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.11)ZP13 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni urządzonej – publicznej – park miejski, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– terenowe urządzenia rekreacyjne, 

– obiekty szczególne,  

– wybieg dla psów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 4, ust. 2 z zastrzeżeniem lit. c, ust. 

3 pkt 2, 

b) wskazuje się pomniki przyrody chronione prawem na podstawie przepisów odrębnych -

skupisko 2 leszczyn tureckich na terenie zieleni przy ul. Uniwersyteckiej 2-8 (na dz.  

nr 65), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej, zgodnie z przepisami odrębnymi z 

zastrzeżeniem: nakaz nie dotyczy zieleni porastającej część nasypu ziemnego Koszar 

Bramy Chełmińskiej, dla którego ustala się nakaz usunięcia roślinności wpływającej 

destrukcyjnie na obiekt, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) część terenu, w granicach dz. nr 65/2, wskazuje się jako element historycznej parceli 

fortecznej, wpisany do rejestru zabytków (nr wpisu A/1717), zgodnie z rysunkiem planu 

nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 5, ust. 2, 

b) nakaz kompozycji zespołu zieleni, 

c) zakaz grodzenia terenu z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy ogrodzenia od strony terenu 

oznaczonego symbolem 76.06-(O.11)U/ZP11 i zastrzeżeniem lit. d, 

d) dla ogrodzenia, o którym mowa w lit. c - zakaz ogrodzenia pełnego, 

e) zakaz reklam z zastrzeżeniem dopuszcza się; 
– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– słupy ogłoszeniowe na warunkach określonych w §13 ust. 6 pkt 8  

lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji budynków, 

b) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów obiektów, linii zabudowy, minimalnej liczby miejsc do 

parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
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a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Dąbrowskiego, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5. 
 

Rozdział 12 

Ustalenia szczegółowe dla kwartału urbanistycznego O.12 
 

§163. Dla kwartału urbanistycznego O.12, ograniczonego: fragmentem południowej  

i zachodniej granicy obszaru objętego planem - ul. Odrodzenia – ul. Uniwersytecką, ustala się:  
1) wydziela się dwa tereny oznaczone symbolami: 76.06–(O.12)U31 i 76.06–(O.12)U32; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwanie się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 – 

30%. 
 

§164. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.12)U31 ustala się: 
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu ochrony zdrowia, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– funkcja handlowa związana z funkcją podstawową terenu, wbudowana w obiekty 

przeznaczenia podstawowego,  

– zabudowa garażowo-gospodarcza wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, klimatyzatorów oraz innych urządzeń technicznych na 

elewacjach (frontowych i bocznych) budynków – widocznych od strony przestrzeni 

publicznych, 

c) dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachów 

usytuowane w sposób minimalizujący ich widoczność z poziomu przechodnia od strony 

przestrzeni publicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 2 pkt 

1, ust. 3 pkt 2÷3, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską dawnego budynku Kasy Chorych przy ul. 

Uniwersyteckiej 17, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonego - na rysunku 

planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8,  

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷e, lit. i, lit. 

k, pkt 7, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

b) dla budynku, o którym mowa w pkt 4 lit. b - obowiązują ustalenia, o których mowa w§14 

ust. 1 pkt 2 lit. f, 
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c) dopuszcza się lokalizację wind, zewnętrznych klatek schodowych, łączników od strony 

podwórka z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących 

ochrony zabytków, 

d) zakaz nadbudowy i rozbudowy budynków garażowo-gospodarczych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów obiektów, linii zabudowy, 

f) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych – ul.: Odrodzenia, Uniwersyteckiej,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17. 
 

§165. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(O.12)U32 ustala się: 
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe - teren zabudowy usługowej z zakresu kultury - Muzeum Etnograficzne, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– budowle wspomagające funkcjonalnie funkcję podstawową terenu (np. amfiteatr/ 

teatr letni, infomaty, itp.), 

– drogi wewnętrzne, 

– funkcja gastronomiczna, 

– sezonowe lub okolicznościowe: wystawy, pokazy, imprezy kulturalne, artystyczne, 

handlowe, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1 z zastrzeżeniem lit. b, pkt 4 lit. a,  

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie dotyczy obiektów 

budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót 

budowlanych oraz obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b tiret pierwsze, tiret drugie, pkt 2, pkt 4, ust. 3 

pkt. 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: Arsenał Artyleryjski obecnie 

Muzeum Etnograficzne przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (nr wpisu z A/594), zgodnie z 

rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską schronu B-67 (skazamatowany wał lewego baraku  

i czoła Bastionu IV - schron Koszar Bramy Chełmińskiej) przy ul. Uniwersyteckiej ujęty 

w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony - na rysunku planu nr 2, jako obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 8, 

b) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. 

k, pkt 6, pkt 7 lit. b, lit. d÷f , pkt 10 z zastrzeżeniem lit. d i e, 

d) zakaz reklam na ogrodzeniach, 

e) dopuszcza się tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla Arsenału Artyleryjskego - obowiązują ustalenia, o których mowa w§14 ust. 1 pkt 2 

lit. a, 

b) dla Arsenału Artyleryjskego i schronu koszar Bramy Chełmińskiej ustala się: 
– adaptację budynku/budowli bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa §14 ust. 1 pkt 2 lit.f, 

c) nieprzekraczlne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu nr 1, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów obiektów, 

e) z uwagi na istniejący stan zainwestowania terenu - nie występuje potrzeba określenia 

wskaźników dla poszczególnych rodzajów obiektów w zakresie miejsc do parkowania, w 

tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposobu ich realizacji; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Uniwersyteckiej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1. 
 

DZIAŁ V 

Ustalenia szczegółowe dla terenów położonych poza kwartałami urbanistycznymi 

oznaczonymi literami: „Z” i „O” 
 

Rozdział 1 

Ustalenia dla dróg publicznych 
 

 §166. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(G)1 - obejmującego: odcinek alei św. 

Jana Pawła II, odcinek mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz łącznicę (Ślimak Getyński), 

ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – tereny komunikacji – droga publiczna – ulica klasy głównej wraz z 

łącznicą i odcinkiem mostu drogowego, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca z wyłączeniem odcinka mostu drogowego, 

– obiekty małej architektury z wyłączeniem odcinka mostu drogowego, 

– funkcja usługowa - wyłącznie w obiekcie Grodzy VI,  

c) dla odcinka Alei św. Jana Pawła II – dodatkowo: 

– obiekty związane z obsługą pasażerów w ramach zagospodarowania przystanków 

komunikacji publicznej, 

– przejścia podziemne z usługami handlowymi; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zagospodarowanie terenów pod estakadą mostu drogowego w sposób zapewniający 

ciągłość funkcjonalną i przestrzenną odpowiednio terenów oznaczonych symbolami: 

76.05-(O.6)KS1a i 76.06-(O.6)KS1b, 76.05-(O.6)ZP7a i 76.06-(O.6)ZP7b, 76.05-

KD(L)4a i 76.06-KD(L)4b,  

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

– obiektów małej architektury, 

– obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. c tiret pierwsze; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia. o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 
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b) dla części terenu - zgodnie z rysunkiem planu nr 2, położonej w granicach obszaru Natura 

2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły – kod PLB04003) – 

obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,  

c) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych)  

i organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 

d) nakaz podporządkowania i dostosowania form zagospodarowania terenu, ze szczególnym 

uwzględnieniem oświetlenia, w tym odcinka mostu drogowego - ochronie panoramy 

Starego i Nowego Miasta od strony Wisły; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla cześci terenu z wyłączeniem łącznicy (Ślimaka Getyńskiego), zgodnie z rysunkiem 

planu nr 2 – obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. a, lit. d, 

b) z wyłączeniem odcinka mostu drogowego - obowiązują ustalenia o których mowa w §12 

pkt 2 lit. c, 

c) dla łącznicy (Ślimaka Getyńskiego): 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, 

– wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków – zespół Grodzy VI Twierdzy 

Toruń z prochownią podręczną i galerią strzelecką (nr wpisu A/1707), zgodnie z 

rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) z wyłączeniem obiektu Grodzy VI i konstrukcji mostu drogowego - obowiązują ustalenia, 

o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 

1, pkt 3÷4, pkt 5 lit. c, lit. e÷f, lit. h÷i, lit. k, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10÷11, pkt 5 lit. d z 

zastrzeżeniem: dopuszcza się wyłącznie słupy ogłoszeniowe, o których mowa w §13 ust. 6 

pkt 8 lit. b,  

b) obiekt Grodzy VI stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

c) dla obiektu Grodzy VI ustala się zakaz reklam z dopuszczeniem: 

– tablic informacyjnych i pamiątkowych, w tym wymaganych przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tymczasowych reklam remontowo-budowlanych, o których mowa w §13 pkt. 10,  

d) dla konstrukcji mostu drogowego – zakaz reklam; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– dwie jezdnie, z wyłączeniem odcinków: mostu drogowego i łącznicy (Slimaka 

Getyńskiego), dla których ustala się jedną jezdnię, 
– obustronne chodniki z dopuszczeniem budowli związanych z ciągami pieszymi (np. 

schody, windy, itp.) 

– ustalenie, o którym mowa w tiret drugie nie dotyczy łącznicy (Ślimaka Getyńskiego), 

dla której dopuszcza się jednostronny chodnik, 

– obustronna droga rowerowa z wyłączeniem łącznicy (Ślimaka Getyńskiego), dla 

której dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
c) dla odcinka alei św. Jana Pawła II dodatkowo (od granicy obszaru objętego planem do 

skrzyżowania z ul. Chopina) - torowisko tramwajowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
d) dla obiektu GrodzyVI ustala się: 

– budowla adaptowana bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: 

a) nie występuje potrzeba określenia: 

– granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, 

– obszarów osuwania się mas ziemnych, 

b) dla południowo-wschodniej części terenu (łącznica - Ślimak Getyński), zgodnie z 

rysunkami planu, położonej w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią  
(ZZ) – obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §15, 

b) dla części terenu, o której mowa w pkt 7 lit. b - obowiązek projektowania konstrukcji 

budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób minimalizujący awaryjność 
w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów budowlanych o zwiększonej 

odporności na kontakt z wodą; 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, 

b) skrzyżowania z drogami: zbiorczą, lokalną, dojazdową – zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

c) zakaz obsługi komunikacyjnej terenów przyległych, z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy 

terenu, oznaczonego symbolem 76.06-(O.8)U26, przyległego od wschodu do łącznicy 

(Ślimaka Getyńskiego), 

d) z wyłączeniem obiektu Grodzy VI i dopuszczonych, w przejściu podziemnym, usług 

handlowych - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5, 

e) dla obiektu Grodzy VI i dopuszczonych, w przejściu podziemnym, usług handlowych – 

obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

 §167. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(G)2 – obejmującego część alei św. Jana 

Pawła II, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna– ulica klasy głównej - uzupełnienie 

pasa drogowego, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w§12 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. b÷c; 
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit e÷f, lit. i, lit k, pkt 6, pkt 9 lit. b, lit. d; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) chodnik z drogą rowerową, 
c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji, 

linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. a,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷4, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§168. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(Z)1 – obejmującego odcinek  

ul. Chopina, ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy zbiorczej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– przejścia podziemne z usługami handlowymi; 

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych) i 

organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit b÷d; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit e÷f, lit. h÷i, lit k, pkt 6, pkt 8 lit.b, pkt 9 lit. c÷ d; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 

– obustronne chodniki, 
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– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
– torowisko tramwajowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. a, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami dojazdowymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷4, pkt 5 z zastrzeżeniem lit. e, 

e) dla dopuszczonych, w przejściu podziemnym, usług handlowych – obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§169. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(Z)2 – obejmującego część ul. Wały gen. 

Sikorskiego, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna– ulica klasy zbiorczej – uzupełnienie 

pasa drogowego przed budynkiem Wojskowej Komendy Uzupełnień, 
b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określenia, 

c) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania – tożsama z linią elewacji budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w§12 pkt. 2 lit. b÷c; 

3) nie występuje potrzeba określenia: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

b) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

c) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

d) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, minimalnej 

i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów 

obiektów, 

e) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, 

f) szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu, 

g) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej,  
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h) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,  

4) stawkia procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -.30%. 
 

§170. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(Z)3 - obejmującego: odcinek ul. Wały 

gen. Sikorskiego, ul. Szumana,część placu św. Katarzyny, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy zbiorczej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– obiekty związane z obsługą pasażerów w ramach zagospodarowania przystanków 

komunikacji publicznej, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) obiektów małej architektury, 

c) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych) i 

organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit c÷f, lit. h÷i, lit k, pkt 6, pkt 8 lit.b, pkt 9 lit. c÷ d, pkt 10÷11; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– dwie jezdnie, 

– obustronne chodniki, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
– torowisko tramwajowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. a, pkt 2÷3, 

b) skrzyżowania z drogami dojazdowymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 
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c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych zgodnie z przepisami odrębnymi, z 

wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami: 76.06-(Z.44)U/ZP7, 76.06-

(Z.50)U/MW25, 76.06-(Z51)U19 i 76.06-(Z.51)MW/U18, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷4, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§171. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(Z)4 – obejmującego: ul. Traugutta, 

odcinek ul.Warszawskiej, część placu św. Katarzyny, rondo Podoficerów, ul. Dobrzyńską, ustala 

się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy zbiorczej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– dla ul. Traugutta - dodatkowo obiekty związane z obsługą pasażerów w ramach 

zagospodarowania przystanków komunikacji publicznej, w tym również elementami 

obsługi pasażerów linii kolejowej i dworca Toruń Miasto; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) obiektów małej architektury,  

c) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret czwarte; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) dla części terenu - zgodnie z rysunkiem planu nr 2, położonej w granicach obszaru Natura 

2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły – kod PLB04003) – 

obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,  

c) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych)  

i organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit. c, lit e÷ i, lit k, pkt 6, pkt 8 lit.b, pkt 9 lit. c÷ d, pkt 10÷11; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– dwie jezdnie, 

– obustronne chodniki, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
c) dla ul. Traugutta i odcinka ul. Warszawskiej - torowisko tramwajowe wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, 
d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 
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e) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. a, pkt 2, 

b) dla ul. Warszawskiej – dodatkowo §16 pkt 3, 

c) skrzyżowania z drogami lokalnymi i dojazdowymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§172. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(L)1 – obejmującego aleję Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów UMK, ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych) i 

organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit e÷f, lit i, lit k, pkt 6, pkt 8 lit.b, pkt 9 lit. c÷ d; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia,  

– obustronne chodniku  

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerowąo, 

c) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami: główną i dojazdowymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§173. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.05-KD(L)2 i 76.05-KD(L)3 – obejmujących 

aleję 500-lecia, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. d,  

b) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(L)2 – obowiązują ustalenia, o których 

mowa w §12 pkt 2 lit. c÷d,  

c) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(L)3 – obowiązują ustalenia, o których 

mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13 ust 6 pkt 8 lit. b, 

– zakaz nie dotyczy elementów MSI; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia,  

– obustronny chodnik, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
c) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(L)2 - dopuszcza się lokalizację miejsc 

postojowych, 

d) nakaz zachowania historycznej formy nawierzchni (kamienna kostka rzędowa), 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 
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wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§174. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.05-KD(L)4a i76.06-KD(L)4b – 

obejmujących odcinek ul. Bulwar Filadelfijski (od Ślimaka Getyńskiego do granicy obszaru 

objętego planem), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - tereny komunikacji – droga publiczna– ulica klasy lokalnej,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zagospodarowanie terenu pod estakadą mostu drogowego w sposób zapewniający 

ciągłość funkcjonalną i przestrzenną terenów oznaczonych symbolami 76.05-KD(L)4a  

i 76.06-KD(L)4b, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) na części terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)4b, położonej w granicach obszaru 

Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły – kod PLB04003) – 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2 -obowiązują zasady gospodarowania zgodnie z 

przepisami odrębnymi i szczególnymi, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 kt 2÷3, 

c) nakaz podporządkowania i dostosowania form zagospodarowania terenu, ze szczególnym 

uwzględnieniem oświetlenia i zieleni towarzyszącej - ochronie panoramy Starego  

i Nowego Miasta od strony Wisły; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. c, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(L)4a – obowiązują ustalenia, o których 

mowa w §12 pkt 2 lit. b, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)4b - obowiązują ustalenia, o których 

mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit a; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 



 185

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 

pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– reklamy okolicznościowe (okresowe) z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

§13 ust. 6 pkt 3, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. k; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających– zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 

– obustronny chodnik, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
– dopuszcza się zatokę postojową dla autokarów, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: 

a) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią –

tereny położone w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ) – zgodnie 

z rysunkami planu: 

– obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych,  

– nakaz projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizujący awaryjnośc w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowalnych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą, 
b) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących obszarów osuwania się mas 

ziemnych - nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

wystepuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30% 
 

 §175. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)5 – obejmującego odcinek  

ul. Uniwersyteckiej, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - tereny komunikacji – droga publiczna– ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– obiekty związane z obsługą pasażerów w ramach zagospodarowania przystanków 

komunikacji publicznej, 

– zieleń towarzysząca, 
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– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) obiektów małej architektury,  

c) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych)  

i organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 litc, lit. e÷ f, lit. i, lit. k, pkt 6, pkt 8 lit.b, pkt 9 lit. c÷ d, pkt 10÷11; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 

– torowisko tramwajowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
– dopuszcza się jednostronny chodnik, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych, z wyłączeniem terenu oznaczonego 

symbolem 76.06-(O.11)ZP13 – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

 §176. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)6 – obejmującego część  
ul. Uniwersyteckiej, ustala się: 

1) przeznaczenie: 
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a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna– ulica klasy lokalnej - uzupełnienie 

pasa drogowego przy budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień, 
b) dopuszczalne – nie występuje potrzeba określania, 

c) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania – tożsama z linią elewacji budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w§12 pkt 2 lit. b÷c; 

3) nie występuje potrzeba określenia: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

b) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

c) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

d) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, minimalnej 

i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów 

obiektów, 

e) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie , 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, 

f) szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w w jego 

użytkowaniu, 

g) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej,  

h) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,  

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§177. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)7 – obejmującego odcinek  

ul. Dąbrowskiego (od placu TO-MI-TO do placu Związku Nauczycielstwa Polskiego), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych) i 

organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit. c, lit. e÷f, lit. h÷i, lit. k, pkt 6, pkt 8 lit.b, pkt 9 lit. c÷d; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 
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– jedna jezdnia, 

– obustronny chodnik. 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową,  
– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

 §178. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)8 – obejmującego odcinek ul. Wały 

gen. Sikorskiego i plac Związku Nauczycielstwa Polskiego, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych)  

i organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit. c÷i, lit. k, pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 
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– obustronny chodnik, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
– dopuszcza się lokalizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 

dróg publicznych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów: 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami zbiorczą, lokalnymi i publicznym ciągiem pieszo-jezdnym – 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

 §179. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)9 – obejmującego odcinek  

ul. Dąbrowskiego (od placu Związku Nauczycielstwa Polskiego do placu św. Katarzyny), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych (z wyłączeniem ekranów akustycznych)  

i organizacyjnych zapewniających sprawność ruchu i minimalizujących uciążliwości, 

pochodzące z drogi, na tereny przyległe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 

6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. h÷i, lit. k, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny:  

– jedna jezdnia, 
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– obustronne chodniki, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami: lokalnymi i dojazdową– zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

 §180. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)10 – obejmującego część (północno-

wschodnią) placu św. Katarzyny, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– obiekt obsługi podróżnych, 

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) obiektu obsługi podróżnych, 

c) obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających sprawność 
ruchu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) z wyłączeniem obiektu obsługi podróżnych - obowiązują ustalenia, o których mowa w 

§13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1, pkt 3÷4, pkt 5 

lit. c, lit e÷f, lit. h÷i, lit. k, pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) dla obiektu obsługi podróżnych obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2, 

ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 7 lit. b, pkt 9 lit.a, lit. c, pkt 10, 

c) zakaz reklam na ogrodzeniach; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 

– jednostronny chodnik, 

– dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, 
– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) nakaz zachowania/przywrócenia formy nawierzchni (kamienna kostka rzędowa),  

d) dla obiektu obsługi podróżnych ustala się: 
– maksymalna powierzchnia zabudowy – 35m2, 

– budynek jednokondygnacyjny, 

– kąt nachylenia połaci dachowych – dowolny, 

– nakaz rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, 

– zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów i i nnych urządzeń 
technicznych na elewacjach budynku, 

– dopuszcza się klimatyzatory i inne urządzenia techniczne na powierzchni dachu 

usytuowane w sposów minimalizujący ich widoczność od strony przestrzeni 

publicznej, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) z wyłączeniem budynku obsługi podróżnych - obowiązują ustalenia, o których mowa w 

§16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami zbiorczą, lokalnymi i publicznym ciągiem pieszo-jezdnym – 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) z wyłączeniem budynku obsługi podróżnych - obowiązują ustalenia, o których mowa w 

§17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5, 

e) dla budynku obsługi podróżnych - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

 §181. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)11 – obejmującego: ul. Piastowską  
i część placu 18-go Stycznia, ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

b) nakaz stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających sprawność 
ruchu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust.5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13 ust 6 pkt 8 lit. b, 

– zakaz nie dotyczy elementów MSI; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– dwie jezdnie, 

– obustronne chodniki, 

– dopuszcza się drogę rowerową, 
c) dodatkowo dla ul. Piastowskiej: 

– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

– nakaz zachowania: formy nawierzchni (kamienna kostka rzędowa) i pasa dzielącego 

jezdnie w formie pasażu pieszego, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami: zbiorczymi i dojazdowymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego - nakaz zachowania przejazdów, w tym bramowych, 

łączących poszczególne wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórza – z 

układem drogowym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
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§182. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)12 – obejmującego odcinek  

ul. Bulwar Filadelfijski (od ul. Warszawskiej do ul. Wola Zamkowa), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu nr 2, położonej w granicach obszaru Natura 

2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły – kod PLB04003) – 

obowiązują zasady gospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi  

i szczególnymi, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3, 

c) nakaz podporządkowania i dostosowania form zagospodarowania terenu, ze szczególnym 

uwzględnieniem oświetlenia i zieleni towarzyszącej - ochronie panoramy Starego 

 i Nowego Miasta od strony Wisły; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) dla części terenu obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit c – zgodnie z 

rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 

1, ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– reklamy okolicznościowe (okresowe) z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

§13 ust. 6 pkt 3, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. k; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających– zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny” 

– jedna jezdnia, 

– obustronne chodniki, 

– dopuszcza się drogę rowerową, 
c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: 

a) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – dla 

części terenu- zgodnie z rysunkami planu - położonej w granicach obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią (ZZ): 

– obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych,  

– nakaz projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizujący awaryjnośc w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowalnych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą, 



 194

b) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących obszarów osuwania się mas 

ziemnych - nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

wystepuje potrzeba okreslenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§183. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)13 – obejmującego ul. Wola 

Zamkowa, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy lokalnej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c z zastrzeżeniem lit. b, 

b) dla południowej części terenu (od granicy z terenem oznaczonym symbolem 76.06-

(O.9)U27) – dodatkowo ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. c, 

c) ustala się ochronę konserwatorską Bramy Ciemnej, oznaczonej na rysunku planu nr 2 – 

jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c, 

– na odcinku od ul. św. Jakuba do ul. Warszawskiej – słupy ogłoszeniowe na zasadach 

określonych w §13 ust. 6 pkt 8 lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 

– obustronne chodniki z dopuszczeniem budowli związanych z ciągami pieszymi (np. 

schody, pochylnie, kładki), 

c) na odcinku przy terenie oznaczonym symbolem76.06-(Z.44)MW2 - dopuszcza się schody 

zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  
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– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) na odcinku od ul. św. Jakuba do ul. Warszawskiej - dopuszcza się lokalizację miejsc 

postojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego – nakaz zachowania przejazdów, w tym bramowych 

łączących wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórzy – z układem 

komunikacyjnym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§184. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(D)1 – obejmującego odcinek  

ul. Słowackiego, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. d, pkt 2 lit c÷d; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 
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– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13 ust 6 pkt 8 lit. b, 

– zakaz nie dotyczy elementów MSI; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 

– minimum jednostronny chodnik, 

– dopuszcza się drogę rowerową, 
– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§185. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)2 – obejmującego ul.Horzycy, ustala 

się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust.4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13 ust 6 pkt 8 lit. b, 

– zakaz nie dotyczy elementów MSI; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia, 

– obustronne chodniki, 

– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§186. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)3 – obejmującego ul. Fosa 

Staromiejska i plac Rapackiego, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– zieleń towarzysząca, 

– zagospodarowanie, w rejonie skrzyżowania ulic: Fosa Staromiejska  

i Franciszkańska, w formie sezonowego ogródka gastronomicznego (letniego),  

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) elementów zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) z wyłączeniem zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust.5 pkt 1, 

b) z wyłączeniem zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie - zakaz 

reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się: 
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– słupy ogłoszeniowe na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 8 lit. b, 

– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na zasadach 

określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

§13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c, 

c) dla zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie – obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §13 ust. 3 z zastrzeżeniem – zakaz ogrodzeń,  
– ustalenia, o których mowa w §13: ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 3÷4, pkt 5 lit. 

c÷f, lit. i; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) na odcinkach przyległych do terenów oznaczonych symbolami: 76.06-(Z.3)U/MW1  

i 76.06-(Z.5)MW/U1 – dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem 

następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) na odcinkach przyległych do terenów oznaczonych symbolami: 76.06-(Z.2)U2, 76.06-

(O.7)U24, 76.06-(Z.5)MW/U1) - dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania, 

e) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (cegła klinkierowa, kamienna 

kostka rzędowa), 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

g) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego - nakaz zachowania przejazdów, w tym bramowych, 

łączących poszczególne wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórza – z 

układem drogowym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
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§187. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)4 – obejmującego odcinek  

ul. Chełmińskiej (od ul. Franciszkańskiej do ul. Fosa Staromiejska), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1,ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

wystepuje potrzeba określenia;  

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§188. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)5 – obejmującego ul.Franciszkańską, 
ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna - ulica klasy dojazdowej, 
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b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§189. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)6 – obejmującego odcinek ul. Piekary 

(od ul. Fosa Staromiejska do ul. Kopernika), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust.4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) na odcinkach: od ul. Panny Marii do ul. Różanej oraz od ul. Różanej do ul. Kopernika - 

dopuszcza się lokalizację miejscpostojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§190. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)7 – obejmującego odcinek  

ul. Kopernika (od alei św Jana Pawła II do ul. św Ducha), ustala się: 
1) przeznaczenie: 
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a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c, 

– na odcinku od alei sw. Jana Pawła II do placu Rapackiego - słupy ogłoszeniowe na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 8 lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) na odcinku od alei św. Jana Pawła II do placu Rapackiego - dopuszcza się lokalizację 
miejsc postojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) w zakresie układu geometrycznego - nakaz zachowania przejazdów, w tym bramowych , 

łączących poszczególne wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórza – z 

układem drogowym, 
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e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§191. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)8 – obejmującego odcinek ul.: św. 

Ducha (od ul. Kopernika do ul. Rabiańskiej), odcinek ul. Rabiańskiej (od ul. św. Ducha do  

ul. Żeglarskiej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust.5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w§13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, z wyłączeniem 

przypory (ul. Rabiańska 2), 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) na ul. Rabiańskiej - dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 
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9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego - nakaz zachowania przejazdów, w tym bramowych, 

łączących poszczególne wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórza – z 

układem drogowym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§192. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)9 – obejmującego odcinek  

ul. Żeglarskiej (od ul. św. Jana do ul. Bulwar Filadelfijski), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– funkcja usługowa wyłącznie w obiekcie Bramy Żeglarskiej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3,  

b) dla Bramy Żeglarskiej – dodatkowo ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków – Bramę Żeglarską (nr wpisu A/583) 

w ciągu murów obronnych Starego Miasta (nr wpisu A/1256)– zgodnie z rysunkiem planu 

nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt. 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c, 

– dla Bramy Żeglarskiej i odcinków murów miejskich – dodatkowo: tablice 

informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych 

środków pomocowych (np.UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum 

dopuszczonego przez związane z nimi wymogi oraz tymczasowe reklamy 

remontowo-budowlane, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni (kamienna kostka rzędowa), 

d) przedproże wyłącznie jako istniejąca forma zagospodarowania, 

e) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 
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– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

f) dla Bramy Żeglarskiej i odcinków murów miejskich: 

– budynek i budowla adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, 

kształtu dachu/zwieńczenia, 

g) dla Bramy Żeglarskiej bowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, z 

zastrzeżeniem – ustalenie dotyczy wszystkich elewacji, 

h) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

i) dopuszcza się lokalizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) z wyłączeniem Bramy Żeglarskiej - obowiązują ustalenia, o których mowa w: §16 pkt 1 

lit. b, pkt 2÷3, §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dla Bramy Żeglarskiej obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§193. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)10 – obejmującego ul. św. Jana, ustala 

się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1,  
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b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f; 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, z wyłączeniem 

przypór (elewacja boczna budynku narożnego Żeglarska 16 od strony ul. św. Jana), 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni (kamienna kostka rzędowa), 

d) dopuszcza się lokalizację miejscpostojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego - nakaz zachowania przejazdów, w tym bramowych, 

łączących poszczególne wnętrza przyległego kwartału urbanistycznego/podwórza – z 

układem drogowym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§194. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)11 – obejmującego odcinek  

ul. Łaziennej (od ul. św.Jana/Ciasnej do ul. Bulwar Filadelfijski), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
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a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt. 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przektoju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§195. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)12 – obejmującego odcinek  

ul. Ciasnej (od ul. Łaziennej do ul. Mostowej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy - obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§196. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)13 – obejmującego odcinek  

ul. Mostowej (od ul. Ciasnej do ul. Bulwar Filadelfijski), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– funkcja usługowa wyłącznie w obiekcie Bramy Mostowej, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) dla Bramy Mostowej obowiązują dodatkowo ustalenia, o których mowa w§10 pkt 4 lit. a; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

b) dla Bramy Mostowej – dodatkowo ustalenia, o których mowa w §11ust. 1 pkt 2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) dla południowej części terenu – dodatkowo ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. c – 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– Bramę Mostową (nr wpisu A/584), 

– mury miejskiew (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 

b) z wyłączeniem Bramy Mostowej i murów miejskich - zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt. 5 lit.f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

c) dla Bramy Mostowej i murów miejskich– zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się: 
– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych 

środków pomocowych (np.UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum 

dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,  

e) dla Bramy Mostowej i murów miejskich: 

– budynek i budowla adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, 

kształtu dachu/zwieńczenia, 

f) dla Bramy Mostowej obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, z 

zastrzeżeniem – ustalenie dotyczy wszystkich elewacji, 

g) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

h) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 
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obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) z wyłączeniem Bramy Mostowej - bowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, 

pkt 2÷3, §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dla Bramy Mostowej: 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§197. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.06-KD(D)14 – obejmującego ul. Zaułek 

Prosowy i odcinek ul. Wysokiej (od ul. Dominikańskiej do ul. Prostej), 76.06-KD(D)15 – 

obejmującego odcinek ul Małe Garbary (od ul. Zaułek Prosowy do ul. Jęczmiennej), 76.06-

KD(D)16 – obejmującego odcinek ul. Jęczmiennej (od ul. Małe Garbary do ul. Sukienniczej), 

76.06-KD(D)17 – obejmującego odcinek ul. Prostej (od ul. Jęczmiennej do ul. Wały gen. 

Sikorskiego), 76.06-KD(D)18 – obejmującego odcinek ul. Wysokiej (od ul. Prostej do ul. 

Międzymurze), 76.06-KD(D)19 – obejmującego ul. Sukienniczą, 76.06-KD(D)20 – obejmującego 

odcinek ul. Jęczmiennej (od ul. Sukienniczej do ul. Szumana), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) z wyłączeniem odcinka ul. Jęczmiennej (od ul. Sukienniczej do ul. Szumana), 

oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)20 – obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: 

pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) dla odcinka ul. Jęczmiennej (od ul. Sukienniczej do ul. Szumana), oznaczonego 

symbolem 76.06-KD(D)20 – obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, 

pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit.f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu,  
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b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)14 – na odcinku ul. Zaułek Prosowy  

i 76.06-KD(D)19 – ul Sukiennicza na odcinku od Rynku Nowomiejskiego do  

ul. Jęczmiennej – dodatkowo nakaz zachowania formy nawierzchni (kamienna kostka 

rzędowa), 

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

e) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

g) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§198. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)21 – obejmującego ul. Dominikańską, 
ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1,  
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b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt. 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakzem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) na odcinku od ul. Wysokiej do łącznika z ul. Prostą - dopuszcza się lokalizację miejsc 

postojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§199. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)22 – obejmującego ul. Szpitalną, 
ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit.f,  

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

e) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

g) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego – nakaz zachowania przejazdów w tym bramowych, 

łączących poszczególne wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórza – z 

układem komunikacyjnym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§200. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.06-KD(D)23 – obejmującego ul.Ślusarską, 
76.06-KD(D)24 – obejmującego odcinek ul.Wielkie Garbary (od ul. Ślusarskiej do  

ul. Piernikarskiej) i Piernikarską, 76.06-KD(D)25 – obejmującego ul.Browarną, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 
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– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

elementów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f,  

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazm zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

e) z wyłączeniem jezdni ul. Piernikarskiej - nakaz zachowania formy historycznej 

nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

g) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego – nakaz zachowania przejazdów w tym bramowych, 

łączących poszczególne wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórza – z 

układem komunikacyjnym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 
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11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§201. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)26 – obejmującego odcinki Rynku 

Nowomiejskiego: północno-wschodni pomiędzy ul.: Sukienniczą i św. Jakuba oraz południowo-

wschodni pomiędzy ul.: Ślusarską i Szpitalną, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– zagospodarowanie odcinka południowo-wschodniego, pomiędzy ul.: Ślusarską  
i Szpitalną - w formie sezonowych ogródków gastronomicznych (letnich); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych, 

b) elementów zagospodarowania, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. pkt 1, pkt 3, ust. 4 pkt 1, 

ust.5 pkt 2,  

b) z wyłączeniem zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie - zakaz 

reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit.f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c, 

c) dla zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie – obowiązują ustalenia, 

o których mowa w §13 ust. 3 pkt 2÷8, ust. 6 pkt 3÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających wyznaczona przez: 

– historyczną linię zabudowy na terenach oznaczonych symbolami: 76.06-

(Z.42)U/MW23 i 76.06-(Z.43)U/MW24, 

– granice geodezyjnie wydzielonej działki drogowej, 

zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z jednostronnym chodnikiem, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) na południowo-wschodnim odcinku pomiędzy ul.: Ślusarską i Szpitalną - dopuszcza się 
lokalizację miejsc postojowych, 

e) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 
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g) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego – nakaz zachowania przejazdu, w tym bramowego, 

łączącego wnętrze przyległego kwartału urbanistycznego/podwórza – z układem 

komunikacyjnym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§202. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)27 – obejmującego odcinek ul. św. 

Jakuba (od Rynku Nowomiejskiego do ul. Wola Zamkowa), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych;oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 

ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego,, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 
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– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

e) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa, 

kamień polny) oraz przywrócenia nawierzchni kamiennej w części przysłoniętej asfaltem, 

f) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

g) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie układu geometrycznego – nakaz zachowania przejazdów, w tym bramowych 

łączących wnętrza przyległych kwartałów urbanistycznych/podwórzy – z układem 

komunikacyjnym, 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§203. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)28 – obejmującego odcinek ul. św. 

Jakuba (od ul. Wola Zamkowa do ul. Bulwar Filadelfijski), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych;oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 
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– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c, 

– na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Bulwar Filadelfijski – słupy ogłoszeniowe 

na zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 8 lit. b; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– 1 jezdnia,  

– dwustronny chodnik z zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy odcinka przyległego do 

terenu oznaczonego symbolem 76.06-(O.9)ZP12, 

– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamień polny),  

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§204. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)29 – obejmującego odcinek  

ul. Poniatowskiego (od ul. Św. Jakuba do ul. Warszawskiej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających z zakończeniem w formie placu do zawracania– 

zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jezdnia, 

– dwustronny chodnik, 

– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) na odcinku przy terenie oznaczonym symbolem76.06-(Z.46)U16 - dopuszcza się schody 

zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa),  

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowanie z ul. św. Jakuba – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
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§205. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.06-KD(D)30 – obejmującego ul. 

Jagiellończyka i 76.06-KD(D)31 – obejmującego odcinek ul. Poniatowskiego(od ul. Warszawskiej 

do ul. Piastowskiej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– dla terenu 76.06-KD(D)31 - dodatkowo - zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających z zakończeniem w formie placu do zawracania– 

zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny, 

– jezdnia, 

– dwustronny chodnik, 

– dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamień polny),  

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 



 221

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowanie z ul.Piastowską– zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§206. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)32 – obejmującego część placu 18 

Stycznia i grunty przylegle do terenów kolejowych ustala się 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna –ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– obiekty małej architektury, 

– funkcja usługowa wyłącznie w budynku blokhauzu, 

– miejsca postojowe, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na dachu i elewacjach (frontowych i bocznych budynku blokhauzu); 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3, 

b) dla budynku blokhauzu dodatkowo ustalenia, których mowa w §11ust. 1 pkt 2; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską elementu wewnętrznego pierścienia fortecznego – 

zachodniego, prawobrzeżnego blokhauzu, ujętego w gminnej ewidencji zabytków – 

oznaczonego na rysunku planu nr 2, jako obiekt o wartościach historyczno-kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) z wyłączeniem budynku blokhauzu obowiązują:  
– ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 

pkt 1, ust. 6 pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 5 lit.e÷f, lit. h, lit. i, lit. k, pkt 6, pkt. 9÷10, 

b) dla budynku blokhauzu obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 3, ust. 6 

pkt 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, pkt 7 lit. a÷b, lit. d÷f, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) z wyłączeniem budynku blokhauzu ustala się:  
– szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

– chodnik, 

– miejsca postojowe, 

– nakaz utrzymania ciągu pieszego (chodnika) w zakresie jego przebiegu i formy 

nawierzchni (płyty granitowe uzupełnione kostką granitową), 
b) dla terenu zamkniętego (kolejowego – budynek blokhauzu), oznaczonego na rysunku 

planu nr 1, ustala się: 
– adaptuje się budynek bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f z zastrzeżeniem – 

ustalenie dotyczy wszystkich elewacji budynku, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania, linii zabudowy, 
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d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §15, 

b) zagospodarowanie części terenu przyległego do terenów kolejowych – zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2,  

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5, z zastrzeżeniem lit. d, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych - zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dla budynku blokhauzu - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷7; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§207. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)33 – obejmującego ul. Skrzyńskiego, 

ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługa pasa drogowego,  

– obiekty małej architektury, 

– miejsca postojowe, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1÷2, pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam, w tym również na ogrodzeniach z zastrzeżeniem: dopuszcza się tablice 

informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych środków 

pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum dopuszczonego 

przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) szerokośc w linach rozgraniczających - zgodnie z rysunkami planu, 

b) miejsca postojowe, w tym miejsca do parkowania autokarów, 

c) nakaz zachowania chodnika łączącego budynki dworca z chodnikami na Placu Pokoju 

Toruńskiego, 

d) nakaz zachowania drogi rowerowej i chodnika wzdłuż terenów zamkniętych, łączących 

ul. Piastowską z układem istniejącym na Placu Pokoju Toruńskiego, 
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e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §15, 

b) zagospodarowanie części terenu przyległego do terenów kolejowych – zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt. 2, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych - zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%.  
 

§208. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)34 – obejmującego odcinek ul. 

Jęczmiennej (od ul. Szumana do ul. Dąbrowskiego), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 
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– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowanie z ul.: Szumana i Dąbrowskiego – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§209. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)35 – obejmującego odcinek ul. 

Gregorkiewicza (od placu św. Katarzyny do granicy obszaru objętego planem), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– szyldy na wysięgnikach tzw. „semafory” z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w §13: ust. 6 pkt 1÷4, pkt 9 lit. c; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny, z nakazem zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 
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c) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowanie z placem św. Katarzyny i publicznym ciągiem pieszo-jezdnym (odcinkiem 

ul. Wały gen. Sikorskiego) – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%. 
 

§210. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)36 – obejmującego odcinek ul. Bulwar 

Filadelfijski (od Ślimaka Getyńskiego do ul. Wola Zamkowa), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren komunikacji – droga publiczna – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, w tym 

urządzenia i budowle hydrotechnicznych związane z z zagospodarowaniem Strugi 

Toruńskiej, 

– tymczasowe obiekty budowlane instalowane jako elementy urządzenia przestrzeni 

niezbędne dla potrzeb sezonowych lub okolicznościowych wystaw, pokazów lub 

imprez kulturalnych, artystycznych, itp., 

– funkcja usługowa wyłącznie w obiekcie Baszty Żuraw, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

– obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, 

b) dla Baszty Żuraw obowiązują dodatkowo ustalenia, o których mowa w§10 pkt 4 lit. a; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dla części terenu, położonej w granicach obszaru Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony 

ptaków Dolina Dolnej Wisły – kod PLB04003) – zgodnie z rysunkiem planu nr 2 - 

obowiązują zasady gospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi  

i szczególnymi, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

c) dla Baszty Żuraw - dodatkowo ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2, 
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d) nakaz podporządkowania i dostosowania form zagospodarowania terenu, ze szczególnym 

uwzględnieniem oświetlenia i zieleni towarzyszącej - ochronie panoramy Starego  

i Nowego Miasta od strony Wisły; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) dla odcinka pomiędzy ul. Mostową a ul. Wola Zamkowa – obowiązują dodatkowo 

ustalenia, o których mowa w §12 pkt 1 lit. c, 

c) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– odcinek murów miejskich pomiędzy ul. Żeglarską a ul. Mostową (nr wpisu A/1256), 

– Basztę Żuraw (nr wpisu A/130), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1,  

b) z wyłączeniem Baszty Żuraw i murów miejskich - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §13: ust. 1 pkt 1, ust. 2,  

c) z wyłączeniem Baszty Żuraw i murów miejskich - zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f, 

– reklamy okolicznościowe (okresowe) z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

§13 ust. 6 pkt 3, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. k, 

d) dla Baszty Żuraw i murów miejskich – zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się : 
– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tymczasowe reklamy remontowo-budowlane , o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających– zgodnie z rysunkami planu, 

b) przekrój uliczny: 

– jedna jezdnia,  

– obustronne chodniki, 

– na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do skweru Oficerskiej Szkoły Marynarki 

Wojennej – dopuszcza się drogę rowerową, 
c) dla Baszty Żuraw i murów miejskich – budynek i budowle adaptowane bez zmiany 

obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu/zwieńczenia, 

d) dla Baszty Żuraw - obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, z 

zastrzeżeniem: ustalenie dotyczy wszystkich elewacji, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwanie się mas ziemnych: 

a) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – dla 

części terenu – zgodnie z rysunkami planu – położonej w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ): 

– obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych,  

– nakaz projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizujący awaryjnośc w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowalnych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą, 
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b) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących obszarów osuwania się mas 

ziemnych - nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) skrzyżowania z drogami przyległymi – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) z wyłączeniem Baszty Żuraw - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1  

pkt 1÷3, pkt 5, 

e) dla Baszty Żuraw obowiązują:  
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

wystepuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 2 

Ustalenia dla dróg wewnętrznych - rynków miejskich 
 

§211. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–KDW/KP1 ustala się:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – rynek miejski (Rynek 

Staromiejski), stanowiący ogólnodostępną przestrzeń publiczną pełniacą funkcje 

reprezentacyjne i użytkowe wraz z istniejącymi obiektami: Ratuszem Staromiejskim, 

pomnikiem Mikołaja Kopernika i pomnikiem Flisaka, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, liturgiczne, itp., 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, w tym stoiska kwiatowe, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– zieleń towarzysząca; 

c) dla obiektu Ratusza Staromiejskiego ustala się: 
– przeznaczenie podstawowe – usługi z zakresu kultury (muzeum), 

– dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej z zakresu: gastronomi, handlu 

detalicznego, turystyki – punkty informacyjne oraz pomieszczenia higieniczno-

sanitarne,  

– dopuszcza się sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy 

kulturalne, artystyczne, itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1÷2, pkt 9÷10, 

b) dla obiektu Ratusza Staromiejskiego obowiązują dodatkowo ustalenia, o których mowa w 

§10 pkt 4 lit. a; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3,  

b) dla obiektu Ratusza Staromiejskiego obowiązują dodatkowo ustalenia, o których mowa w 

§11 ust. 1 pkt 2, 

c) nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c, 
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b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków – Ratusz Staromiejski (nr wpisu 

A/922), zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷lit. a÷g, pkt 

3÷4, pkt 6÷8, ust. 4 pkt 2 lit. a÷c, lit. e÷h, pkt 3÷4, pkt 6÷9, ust. 5 pkt 2÷4, ust. 6 pkt 3÷4, 

pkt 5 lit. c÷g, lit. i, lit. k, pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z zastrzeżeniem lit. c÷e, 

b) dla budynku Ratusza Staromiejskiego obowiązują dodatkowo ustalenia, o których mowa 

w §13 ust. 6 pkt 1÷2, pkt 5 lit. b, pkt. 7 lit. a÷b, lit.d÷f,  

c) dla stoisk handlowych, z wyłączeniem stoisk kwiatowych, ustala się dodatkowo: 

– zakaz lokalizacji stoisk handlowych wokół Ratusza Staromiejskiego, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości minimum 1,80m, w tym w 

szczególności wydzielony, w nawierzchni, w postaci płyt, 

d) dla stoisk kwiatowych ustala się dodatkowo: 

– dopuszcza się stoiska kwiatowe wyłącznie po wschodniej i północnej stronie Ratusza 

Staromiejskiego, 

– nakaz zachowania przejścia o szerokości minimum 3,0m od elewacji Ratusza 

Staromiejskiego, 

– maksymalna powierzchnia stoiska kwiatowego wraz z ekspozycją kwiatów – 10,0m2, 

– zakaz montażu elementów stoiska kwiatowego do elewacji Ratusza Staromiejskiego, 

elementów oznakowania drogowego, drzew i małej architektury, 

– nakaz zachowania jednolitej formy zabudowy dla wszystkich stoisk kwiatowych., 

e) dla sezonowych ogródków gastronomicznych (letnich, zimowych) ustala się dodatkowo: 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości minimum 1,80m, w tym w 

szczególności wydzielony, w nawierzchni, w postaci płyt, 

– maksymalna powierzchnia ogródka – 100,0m2, 

– dla ogródków lokalizowanych wokół Ratusza Staromiejskiego i przed Dworem 

Artusa – zakaz ogrodzeń ogródków, 

– dla ogródków lokalizowanych w pierzejach Rynku Staromiejskiego dopuszcza się 
ażurowe ogrodzenia o maksymalnej wysokości 1,1m z zastrzeżeniem: dla ogrodków 

zimowych dopuszcza się osłonę przeciwwiatrową ze szkła przezroczystego o 

maksymalnej wysokości 1,7m, 

– elementy stałe ogrodzeń nie mogą zajmować więcej niż 20% powierzchni 

ogrodzenia, 

f) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,80m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych, 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających– zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

c) dla Ratusza Staromiejskiego: 

– budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, z zastrzeżeniem: 

ustalenie dotyczy wszystkich elewacji, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także obszarów 
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szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) z wyłączeniem Ratusza Staromiejskiego - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 

ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5,  

d) dla Ratusza Staromiejskiego obowiązują:  
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –30%.  
 

§212. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–KDW/KP2 ustala się:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna - publiczny plac miejski (Rynek 

Nowomiejski), stanowiący ogólnodostępną przestrzeń publiczną pełniacą funkcje 

reprezentacyjne i użytkowe wraz z istniejącymi obiektami: budynkiem dawnego zboru 

ewangelickiego i budynkiem toalety, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, liturgiczne, handlowe, sportowo-rekreacyjne, itp., 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne i obiekty związane z relaksem 

i wypoczynkiem różnych grup wiekowych, 

– zieleń towarzysząca; 

c) dla obiektu dawnego zboru ewangelickiego ustala się: 
– przeznaczenie podstawowe – usługi z zakresu kultury, 

– dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej z zakresu: gastronomi, turystyki 

np.punkt informacyjny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §10 pkt 1÷2, 

b) dla obiektu dawnego zboru ewangelickiego i budynku toalety obowiązują dodatkowo 

ustalenia, o których mowa w §10 pkt 4 lit. a; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3,  

b) dla obiektu dawnego zboru ewangelickiego i budynku toalety obowiązują dodatkowo 

ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2, 

c) nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków - budynek dawnego zboru 

ewangelickiego (nr wpisu A/210), zgodnie z rysunkiem planu nr 2, 

c) ustala się ochronę konserwatorską budynku toalety – oznaczonego, na rysunku planu nr 2, 

jako obiektu o wartości historyczno-kulturowej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
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a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 pkt 2 lit. b, lit. 

e÷g, pkt 3÷8, ust. 4 pkt 2 lit. b, lit. d, lit. f÷h, pkt 3÷9, ust. 5 pkt 2 lit.c, lit e÷i, pkt. 3-5, 

ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷g, lit. i, lit. k, pkt 6, pkt 7 lit.a÷b, lit d÷f, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. a, 

lit c÷d, pkt 10, z zastrzeżeniem lit. b÷c, 

b) dla stoisk handlowych ustala się dodatkowo: 

– dopuszcza się stoiska handlowe wyłącznie od północno -zachodniej strony budynku 

dawnego zboru ewangelickiego, lokalizowane równolegle do terenu oznaczonego 

symbolem 76.06-KDW(p)20, 

– nakaz zachowania przejścia pieszego (chodnika) o szerokości minimum 1,50m, od 

strony terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)20, 

– maksymalna powierzchnia stoiska wraz z ekspozycją towaru – 10,0m2, 

– zakaz montażu elementów stoiska do elewacji dawnego zboru ewangelickiego, 

elementów oznakowania drogowego, drzew i małej architektury, 

– nakaz zachowania jednolitej formy zabudowy dla wszystkich stoisk, 

c) dla sezonowych ogródków gastronomicznych (letnich, zimowych) ustala się dodatkowo: 

– dopuszcza się sezonowe ogródki gastronomiczne wyłącznie od południowo-

zachodniej strony budynku dawnego zboru ewangelickiego, lokalizowane 

równolegle do terenu oznaczonego symbolami 76.06-KDW(p)19, 

– nakaz zachowania przejścia pieszego (chodnika) o szerokości minimum 1,50m, od 

strony terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)19, 

– nakaz zachowania przejścia pieszego (chodnika) o szerokości minimum 3,0m od 

elewacji dawnego zboru ewangelickiego, 

– maksymalna powierzchnia ogródka – 100,0m2, 

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających– zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącej formy nawierzchni, 

c) dla dawnego zboru ewangelickiego i budynku toalety: 

– budynki adaptowane bez zmiany obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, z zastrzeżeniem: 

ustalenie dotyczy wszystkich elewacji, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, 

b) z wyłączeniem budynku dawnego zboru ewangelickiego i budynku toalety- obowiązują 
ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5,  

c) dla budynku dawnego zboru ewangelickiego i budynku toalety obowiązują:  
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 
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10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

Rozdział 3 

Ustalenia dla dróg wewnętrznych - reprezentacyjnych ciągów pieszych, ciągów  

pieszych i ciągów pieszo-jezdnych  
 

§213. Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.06-KDW(rp)1 – obejmującego ul. Różaną, 
76.06-KDW(rp)2 – obejmującego ul. Szeroką z odcinkiem ul. Mostowej oraz ul. Królowej 

Jadwigi z odcinkiem ul. Małe Garbary, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – tereny komunikacji – drogi wewnętrzne – reprezentacyjne ciągi piesze, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, liturgiczne, itp., 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2, pkt 9÷10;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. a, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. 

c÷d, pkt 10, 

b) nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkami, o 

minimalnej szerokości 1,8m, 

c) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 50m2, 

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 
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8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§214. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)1 – obejmującego odcinek ul. 

Chełmińskiej (od Rynku Staromiejskiego do ul. Franciszkańskiej), ustala się:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, liturgiczne, itp., 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2, pkt 9÷10;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. 

c÷d, pkt 10, 

b) nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkami, o 

minimalnej szerokości 1,8m, 

c) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 50m2, 

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa),  

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 
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obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§215. Dla terenu oznaczonego symbolem: 76.06-KDW(p)2 – obejmującego odcinek  

ul. Żeglarskiej (od Rynku Staromiejskiego do ul. Kopernika) ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna –ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, liturgiczne, itp., 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2, pkt 9÷10;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkami, o 

minimalnej szerokości 1,8m, 

c) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 30m2, 

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§216. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)3 – obejmującego odcinek ul. 

Wielkie Garbary (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Ślusarskiej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, liturgiczne, itp., 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2, pkt 9÷10; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. 

c÷d, pkt 10, 

b) nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkami, o 

minimalnej szerokości 1,8m, 

c) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 30m2, 

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 
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parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§217. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)4 – obejmującego ul. Panny Marii, 

ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit.b, ust. 2, ust. 5 pkt 1, ust. 6 

pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) obowiązują: 
- ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, 

- maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 15m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 
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wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi – nie wystepuje potrzeba 

określenia;  

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§218. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)5 – obejmującego odcinek ul. św. 

Ducha (od ul. Różanej do ul. Kopernika), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit b, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 

5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) obowiązują: 
- ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, 

- maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 25m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 
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c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

wystepuje potrzeba określenia;  

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§219. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)6 – obejmującego odcinek  

ul. Łaziennej (od Rynku Staromiejskiego do ul. Kopernika), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4,  

pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10,  

b) obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, 

– maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 20m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia;  

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§220 Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)7 – obejmującego odcinek  

ul. Kopernika (od ul. św. Ducha do ul. Żeglarskiej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna - ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogrodki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt. 1 lit.b tiret drugie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt. 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 5 

pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10,  

b) obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9,  

– maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 25m2 , 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami plamnu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi – nie wystepuje potrzeba 

określenia;  

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§221. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)8 – obejmującego odcinek  

ul. Kopernika (od ul. Żeglarskiej do ul. Łaziennej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem pkt 

10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) dla muru okalającego teren przykościelny – zakaz reklam, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi – przeznaczenie podstawowe 

– teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§222. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)9 – obejmującego ul. Pod Krzywą 
Wieżą, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem pkt 

10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– stoiska handlowe, 

– funkcja wystawowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie, tiret czwarte;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt. 2–3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na murach miejskich z wyłączeniem tablic informacyjnych  

i pamiątkowych, w tym wymaganych przez regulaminy zewnętrznych środków 

pomocowych (np.UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum dopuszczonego 

przez wzwiązane z nimi wymogi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 5 pkt 2÷5, 

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 
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– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa/kamień polny), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, z zastrzeżeniem: 

szerokość odcinka ul. Pod Krzywą Wieżą, na wysokości elewacji bocznej budynku 

położonego przy ul. Piekary 1 – wyznacza linia przypór wymienionego budynku, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

a) do czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi – przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej, 

b) dopuszcza się lokalizację czasowych wystaw kulturalnych, artystycznych; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§223. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)10 – obejmującego ul. Bankową, 
ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy:obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów malej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 
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b) zakaz reklam na murach miejskich z wyłączeniem tablic informacyjnych  

i pamiątkowych, w tym wymaganych przez regulaminy zewnętrznych środków 

pomocowych (np.UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum dopuszczonego 

przez wzwiązane z nimi wymogi, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokośc w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przektoju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamien polny), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi – przeznaczenie podstawowe 

– teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§224. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)11 – obejmującego ul. Szewską, 
ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– okolicznościowe imprezy kulturalne, artystyczne, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 10m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokośc w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§225. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)12 – obejmującego ul.Szczytną, 
ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– okolicznościowe imprezy kulturalne, artystyczne, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit b, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 15m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokośc w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§226. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)13 – obejmującego odcinek  

ul. Podmurnej (od ul. Szerokiej do północnego narożnika budynku położonego przy ul.Podmurnej 

83), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– okolicznościowe imprezy kulturalne, artystyczne, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10,  

b) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,0m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§227. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)14 – obejmującego ul. Most 

Pauliński, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

- urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– okolicznościowe imprezy kulturalne, artystyczne, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit b, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 20m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§228. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)15 – obejmującego odcinek  

ul. Podmurnej (od ul. Szerokiej do ul. Ciasnej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na murach miejskich, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,0m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokośc w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekoju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamień polny), 

d) przedproże wyłącznie jako istniejąca forma zagospodarowania, 

e) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§229. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)16 – obejmującego odcinek  

ul. Przedzamcze (od ul. Szerokiej do przedłużenia linii rozgraniczającej tereny oznaczone 

symbolami: 76.06-(Z.28)U10 i 76.06-(Z.28)U/ZP4, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷g, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na murach miejskich i balustradach,  

c) nakaz utrzymania odsłoniętego fragmentu kanału Strugi Toruńskiej (przy elewacji 

zachodniej kamienicy przy ul. Przedzamcze 20/Wielkie Garbary 23),  

d) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,0m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokośc w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamień polny/kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc do 

parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3,  

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§230. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)17 – obejmującego odcinek  

ul. Małe Garbary (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Jęczmiennej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

- urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– obiekty małej architektury; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury,  

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 tiret drugie, tiret trzecie;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 30m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§231. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)18 – obejmującego odcinek  

ul. Prostej (od Rynku Nowomiejskiego do ul. Jęczmiennej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 
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– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie z zastrzeżeniem  

pkt 10; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4,  

pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) z zastrzeżeniem pkt 10 – obowiązują: 
- ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, 

- nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkami, 

o minimalnej szerokości 1,8m, 

- maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 30m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązują: 
a) przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej, 

b) ustalenia, o których mowa w §13 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
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§232. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)19 – obejmującego południowo-

zachodni odcinek Rynku Nowomiejskiego pomiędzy ul.: Ślusarską a Królowej Jadwigi, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie z zastrzeżeniem  

pkt 10; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 5 pkt 1, ust. 6 

pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) z zastrzeżeniem pkt 10 – obowiązują: 
- ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, 

- nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkiem, 

o minimalnej szerokości 1,8m, 

- maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 30m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość wyznaczona przez: 

– historyczną linię zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 76.06-

(Z.31)U/MW20, 

– granice geodezyjnie wydzielonej działki drogowej, 

zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 
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9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi – obowiązują: 
a) przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej, 

b) ustalenia, o których mowa w §13 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
 

§233. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(p)20 – obejmującego północno-

zachodni odcinek Rynku Nowomiejskiego pomiędzy ul. Prostą a Sukienniczą, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszy, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie z zastrzeżeniem  

pkt 10; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 

5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) z zastrzeżeniem pkt 10 – obowiązują: 
- ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, 

– nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkiem, 

o minimalnej szerokości 1,8m, 

– maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 30m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość wyznaczona przez: 

– historyczną linię zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 76.06-

(Z.40)U/MW21, 

– granice geodezyjnie wydzielonej działki drogowej, 

zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 
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c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązują: 
a) przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej, 

b) ustalenia, o których mowa w §13 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§234. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)1 – obejmującego: odcinki  

ul. Piekary (od ul. Kopernika do ul. Rabiańskiej), ul. Rabiańskiej (od ul. Piekary do ul. św. Ducha)  

i ul. św. Ducha (od ul. Rabiańskiej do ul. Flisaczej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna ciąg pieszo-jezdny, z zastrzeżeniem 

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie z zastrzeżeniem pkt 10; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 

5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) z zastrzeżeniem pkt 10 – obowiązują: 
- ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt. 2÷5, 

- maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 10m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 
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– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokośc w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz przywrócenia kamiennej nawierzchni na odcinkach przykrytych asfaltem, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi – obowiązują: 
a) przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej, 

b) ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§235. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)2 – obejmującego odcinek  

ul. Żeglarskiej (od ul. Kopernika do ul. św. Jana), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszo-jezdny, z 

zastrzeżeniem pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) dla muru okalającego teren przykościelny – zakaz reklam, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 
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– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§236. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)3 – obejmującego odcinek  

ul. Łaziennej (od ul. Kopernika do ul. Ciasnej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszo-jezdny, z 

zastrzeżeniem pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 
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b) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 20m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§237. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)4 – obejmującego odcinek  

ul. Mostowej (do ul.Ciasnej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszo-jezdny, z 

zastrzeżeniem pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 

a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie, tiret trzecie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 50m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§238. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)5 – obejmującego odcinek  

ul. Podmurnej (od ul. Ciasnej do ul. Mostowej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna ciąg pieszo-jezdny, z zastrzeżeniem 

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit a, lit. c; 
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na murach miejskich, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,0m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego. 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamień polny), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§239. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)6 – obejmującego odcinek  

ul. Przedzamcze (od ul. Wola Zamkowa do przedłużenia linii rozgraniczającej tereny oznaczone 

symbolami: 76.06-(Z.28)U10 i 76.06-(Z.28)U/ZP4), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszo-jezdny, z 

zastrzeżeniem pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– miejsca do parkowania, 

– zieleń towarzysząca, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit a, lit. c, 

b) wskazuje się element wpisany do rejestru zabytków: 

– ganek łączący wieżę „Dansker”(na wysokości drugiej kondygnacji) z ruinami zamku 

(nr wpisu A/921), 

– mury obwodowe zamku (nr wpisu A/88); 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1,ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz reklam na murach: miejskich, obwodowych zamku, ganku i wieży („Danskeru), 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,0m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz utrzymania istniejącego przekroju poprzecznego z dopuszczeniem korekt 

wynikających z lokalizacji miejsc do parkowania, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamień polny/kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - 

zgodnie z przepisami odrębnymi 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) na odcinkach, na których nie występuje historyczna linia zabudowy – szerokość zgodnie 

z rysunkami planu, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

 
 

 

 
 



 260

§240. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)7 – obejmującego  

ul. Strumykową, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszo-jezdny, z 

zastrzeżeniem pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

- urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe, 

– okolicznościowe imprezy kulturalne, artystyczne, 

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 3 pkt 2÷8, ust. 

4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 20m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%. 
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§241. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)8 – obejmującego odcinek  

ul. Podmurnej (od ul. Fosa Staromiejska do północnego narożnika budynku położonego przy 

ul.Podmurnej 83), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna – ciąg pieszo-jezdny, z 

zastrzeżeniem pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– okolicznościowe imprezy kulturalne, artystyczne, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne, 

– miejsca do parkowania wyłącznie jako funkcja istniejąca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10,  

b) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązuje - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
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§242. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDW(px)9 – obejmującego  

ul. św. Katarzyny, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga wewnętrzna ciąg pieszo-jezdny, z zastrzeżeniem 

pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy pokazy lub imprezy kulturalne, artystyczne, 

liturgiczne, itp., 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §10 pkt 1÷2, z zastrzeżeniem pkt 10;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 2, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 

5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) z zastrzeżeniem pkt 10 – obowiązują: 
– ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, ust. 5 pkt 2÷5, 

– nakaz zachowania pasa dla pieszych, pomiędzy stoiskiem handlowym a budynkiem, 

o minimalnej szerokości 1,8m, 

– maksymalna powierzchnia poszczególnych ogródków (letnich, zimowych) – 30m2, 

c) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,50m, w tym w szczególności 

wydzielonego, w nawierzchni ulicy, w postaci płyt, 

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 
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10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązują: 
a) przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej, 

b) ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

Rozdział 4  

Ustalenia dla publicznych ciągów pieszo-jezdnych i publicznych ciągów pieszych 
 

§243. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDx1 – obejmującego ul. Międzymurze, 

ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszo-jezdny, z zastrzeżeniem pkt 10, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– miejsca postojowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 6, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1÷4, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, pkt 6, pkt 9 lit. c÷d, pkt 10, 

b) dopuszcza się schody zewnętrzne, z uwzględnieniem następujących zasad:  

– nakaz uwzględnienia przebiegów podziemnych sieci inżynieryjnych, 

– nakaz zachowania pasa chodnika o szerokości min. 1,0m,  

– w przypadku przebudowy istniejących schodów zewnętrznych, budowy nowych 

schodów zewnętrznych - nakaz zastosowania stopni z bloków kamiennych z 

dopuszczeniem okładziny z pełnych płyt granitowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny, 

c) nakaz zachowania formy nawierzchni (kamienna kostka rzędowa), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów, 

e) miejsca na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - zgodnie z 

przepisami odrębnymi;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 lit. b, pkt 2÷3, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 
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c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do 

czasu realizacji ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi– obowiązują - przeznaczenie 

podstawowe – teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§244. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDx2 – obejmującego teren położony 

pomiędzy ul. Wały gen.Sikorskiego a ul. Międzymurze, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszo-jezdny,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego,  

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit.a, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 6, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, 

– reklamy okolicznościowe (okresowe) z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

§13 ust. 6 pkt 3, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. k, 

– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tymczasowe reklamy remontowo-budowlane, o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku, 

c) zakaz nowej zabudowy, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie wystepuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 2, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 
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10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określania; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§245. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDx3 – obejmującego ul. Zaszpitalną, ustala 

się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszo-jezdny,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– obiekty małej architektury, 

– miejsca postojowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 

obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 1 lit. a÷b, pkt 2 lit a, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 6,  

b) zakaz reklam, w tym na również na murach, z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się: tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy 

MSI, 

– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkami planu, 

b) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny, 

c) nakaz przywrócenia nawierzchni kamiennej, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie wystepuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w§16 pkt 3 lit. b, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
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§246. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDx4 – obejmującego ul. Flisaczą i część 
skweru Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszo-jezdny, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– funkcja wystawowa, 

– obiekty małej architektury, 

– funkcja usługowa wyłącznie w obiekcie Bramy Klasztornej, 

– funkcja mieszkaniowa wyłącznie jako funkcja istniejąca w obiekcie Bramy 

Klasztornej, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

– obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie÷piąte, 

b) dla Bramy Klasztornej obowiązują dodatkowo ustalenia, o których mowa w§10 pkt 4  

lit. a; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

b) dla Bramy Klasztornej - dodatkowo ustalenia, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2, 

c) nakaz podporządkowania i dostosowania form zagospodarowania terenu, ze szczególnym 

uwzględnieniem oświetlenia i zieleni towarzyszącej - ochronie panoramy Starego  

i Nowego Miasta od strony Wisły; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit a, lit. c; 

b) wskazuje się elementy wpisane do rejestru zabytków: 

– Bramę Klasztorną (nr wpisu A/585; 

– odcinek murów miejskich (nr wpisu A/1256), 

zgodnie z rysunkiem planu nr 2; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) z wyłączeniem Bramy Klasztornej i murów miejskich - obowiązują ustalenia, o których 

mowa w §13: ust. 1 pkt 6, ust. 2,  

b) z wyłączeniem Bramy Klasztornej i murów miejskich - zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, 

– reklamy okolicznościowe (okresowe) z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

§13 ust. 6 pkt 3, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. k, 

c) dla Bramy Klasztornej i murów miejskich – zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza 

się: 
– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tymczasowe reklamy remontowo-budowlane , o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10, 

d) dla dopuszczonych: sezonowych ogródków gastronomicznych i stoisk handlowych 

obowiązują odpowiednio ustalenia, o których mowa w: §13 ust. 3 pkt 2÷8, ust. 4 pkt 2÷9, 

ust. 6 pkt 2 lit. c÷i, pkt 3÷5; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) szerokość w liniach rozgraniczających– zgodnie z rysunkami planu, 

b) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny, 

c) w Bramie Klasztornej - nakaz zachowania formy nawierzchni (kamień polny), 

d) dla ul. Flisaczej – nakaz przywrócenia nawierzchni kamiennej, 

e) dla Bramy Klasztornej i murów miejskich – budynek i budowle adaptowane bez zmiany 

obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu/zwieńczenia, 

f) dla Bramy Klasztornej - obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f, z 

zastrzeżeniem: ustalenie dotyczy wszystkich elewacji, 

g) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie wystepuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) z wyłączeniem Bramy Klasztornej - obowiązują ustalenia, o których mowa w §16: pkt 1 

lit. b, pkt 2, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) z wyłączeniem Bramy Klasztornej - obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1  

pkt 1÷3, pkt 5, 

d) dla Bramy Klasztornej obowiązują:  
– ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷6, 

– zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§247. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KDx5, obejmującego odcinek łączący  

ul. Bulwar Filadelfijski z bulwarem nadwiślańskim, ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszo-jezdny,  

b) dopuszczalne - urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa 

drogowego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu nr 2, położonej w granicach obszaru Natura 

2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły - kod PLB04003) – 

obowiązują zasady gospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi  

i szczególnymi, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków -obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12: pkt 2 lit b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 6, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, 

ust. 5 pkt 1, 
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b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się 
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego, 

– elementy MSI;  

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkami planu, 

b) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny,  

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartą parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:  

a) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody - 

występuje potrzeba określenia; 

b) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – 

teren położony – zgodnie z rysunkami planu – w granicach obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią (ZZ): 

– obowiązują ograniczenia, określone w przepisach odrębnych,  

– nakaz projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób 

minimalizujący awaryjnośc w przypadku powodzi oraz stosowanie materiałów 

budowalnych o zwiększonej odporności na kontakt z wodą, 
c) granice  i sposoby zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych - nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 1 lit. b, 

b) skrzyżowanie z drogą przyległą – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

wystepuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§248. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KDx6 – obejmującego odcinek ul. Wały gen. 

Sikorskiego (od ul. Gregorkiewicza do placu Związku Nauczycielstwa Polskiego), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszo-jezdny,  

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego, 

– sezonowe lub okolicznościowe wystawy, pokazy lub imprezy kulturalne, 

artystyczne, 

– sezonowe ogródki gastronomiczne (letnie, zimowe), 

– stoiska handlowe,  

– funkcja wystawowa, 

– obiekty małej architektury, 

– miejsca postojowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy: 
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a) obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektw małej architektury, 

b) obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie÷czwarte; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit b, lit. c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 6, ust. 2,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się:  
– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, 

– reklamy okolicznościowe (okresowe) z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

§13 ust. 6 pkt 3, pkt 5 lit. c÷f, lit. i, lit. k, 

– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tymczasowe reklamy remontowo-budowlane , o których mowa w §13 ust. 6 pkt 10, 

c) dla dopuszczonych sezonowych ogródków gastronomicznych i stoisk handlowych 

obowiązują odpowiednio ustalenia, o których mowa w §13: ust. 3 pkt 2 lit b, lit.e÷h, pkt 

3÷8, ust. 4 pkt 2 lit. b, lit.d, lit.f÷i, pkt 3÷9, ust.5 pkt 2 lit c, lit. e÷i, pkt 3÷4; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających– zgodnie z rysunkami planu, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz odsłonięcia nawierzchni jezdni (kamień polny), 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie wystepuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §16 pkt 2, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§249. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-Kx1 – obejmującego odcinek ul. Ciasnej  

(od ul. Mostowej do ul. Podmurnej), ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszy,  

b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa 

drogowego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11 ust. 1 pkt 1; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12: pkt 1 lit. a÷c, pkt 2 lit a, lit. c; 

b) ustala się ochrone konserwatorską łuków rozporowych o wykroju odcinkowymz 

pokryciem z dachówki ceramicznej mnich-mniszka pomiedzy budynkami położonymi 

przy ul. Podmurnej 11 i 13 – zgodnie z rysunkiem planu nr 2;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 7,  

b) zakaz reklam z zastrzeżeniem: 

– dopuszcza się: tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy 

MSI, 

– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających wyznaczona historyczną linią zabudowy, 

b) nakaz zachowania istniejącego przekroju poprzecznego, 

c) nakaz zachowania nawierzchni w postaci płyt kamiennych uzupełnionych kostką 
granitową,  

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej 

wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu 

ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie wystepuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

- obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§250. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-Kx/ZP1 - obejmującego teren pomiedzy  

ul. Traugutta a placem 18 Stycznia, ustala się co następuje: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji – publiczny ciąg pieszy w zieleni urządzonej, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, w tym budowle związane z obsługa ruchu 

pieszego, 

– obiekty małej architektury, w tym obiekty szczególne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych 

stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych  

oraz obiektów małej architektury; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, pkt 4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia, o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 1 pkt 7, ust. 2, 

b) zakaz ogrodzeń,  
c) zakaz zabudowy z wyłączeniem elementów przeznaczenia dopuszczalnego, o którym 

mowa w pkt 1 lit. b, 

d) zakaz reklam z zastrzeżeniem: dopuszcza się: 
– tablice informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy 

zewnętrznych środków pomocowych(np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do 

minimum dopuszczonego przez związane z nimi wymogi, 

– tablice z informacjami dotyczącymi ruchu turystycznego i elementy MSI, na 

zasadach określonych w §13 ust. 6 pkt 5 lit. f; 

6) nie występuje potrzeba określenia zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu, minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego 

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości 

zabudowy,minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii 

zabudowy, gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

- obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷3, pkt 5; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  

 

Rozdział 5 

Ustalenia dla pozostałych terenów położonych poza wydzielonymi kwartałami 

urbanistycznymi oznaczonymi literami: „Z” i „O” 
 

§251. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KS2 (na placu św. Katarzyny) ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren obsługi komunikacji samochodowej – parking,  

b) dopuszczalne:  

– urządzenia infrastruktury technicznej,  

– obiekty małej architektury, 

– budynki dozoru; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy: 

– obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

– budynków, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret trzecie, 

b) dopuszcza się budynki dozoru jako obiekty tymczasowe; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1÷2, pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują ustalenia o których mowa 

w §12 pkt 2 lit. b÷c; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

a) teren stanowi przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 
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b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13 ust. 2, 

c) zakaz ogrodzeń pełnych, 

d) zakaz reklam, w tym również na ogrodzeniach z zastrzeżeniem: dopuszcza się tablice 

informacyjne i pamiątkowe, w tym wymagane przez regulaminy zewnętrznych środków 

pomocowych (np. UE, itp.) o powierzchni ograniczonej do minimum dopuszczonego 

przez związane z nimi wymogi; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) parking podziemny i naziemny, 

b) z wyłączeniem elementów, o których mowa w pkt 1 lit. b – zakaz zabudowy naziemnej, 

c) dla dopuszczonych budynków dozoru ustala się:  
– maksymalna powierzchnia zabudowy – 10m2 /każdy, 

– budynki parterowe, 

– kształt dachu – dowolny, 

d) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, linii zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – nie 

występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – placu św. Katarzyny, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17: ust. 1 pkt 1÷6, pkt 7; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów – nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.  
 

§252. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06- KK1 ustala się: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji kolejowej – dworzec kolejowy (Toruń Miasto), 

b) dopuszczalne: 

– funkcja usługowa wyłącznie w budynkach dworca kolejowego, 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– obiekty małej architektury, 

– zieleń towarzysząca; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem: zakaz nie 

dotyczy obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie 

prowadzenia robót budowlanych oraz obiektów małej architektury, 

b) zakaz lokalizacji anten, urządzeń nagłaśniających, klimatyzatorów oraz innych urządzeń 
na dachach i elewacjach (frontowych i bocznych budynków dworca kolejowego), 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia, o 

których mowa w §11: ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, ust. 3 pkt 2÷3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) obowiązują ustalenia, o których mowa w §12 pkt 2 lit. b÷c, 

b) ustala się ochronę konserwatorską budynków dworca kolejowego Toruń Miasto (w skład 

którego wchodzą: budynek główny, budynek dawnej poczekalni IV klasy, budynek 

dawnego chlewu i toalet), ujętych w gminnej ewidencji zabytków – oznaczonych na 

rysunku planu nr 2, jako obiekty o wartościach historyczno-kulturowych; 



 273

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) budynki dworca kolejowego stanowią przestrzeń publiczną o ograniczonej dostępności, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §13: ust. 2 pkt 3, ust. 6 pkt. 1÷4, pkt 5 lit. b÷d, 

pkt. 7 lit. a÷b, lit. d÷f, pkt 9÷10; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie terenu zamkniętego (kolejowego), oznaczonego na rysunku planu nr 1 

– zgodnie z przepisami odrębnymi 

b) dla budynków dworca kolejowego ustala się: 
– adaptuje się budynki, o których mowa w pkt 4 lit. b - bez zmiany obrysu 

zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

– obowiązują ustalenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. f z zastrzeżeniem – 

ustalenie dotyczy wszystkich elewacji budynków, 

c) nie występuje potrzeba określenia: minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, linii zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 

nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 

obowiązują ustalenia obowiązują ustalenia, o których mowa w §15; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej, 

b) obowiązują ustalenia, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 3÷7; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –nie 

występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 30%. 
 

§253. Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–WS1 ustala się:  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren powierzchniowych wód śródlądowych – rzeka Wisła, 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej, 

– lokalizacja przystanku komunikacji wodnej,  

– lokalizacja urządzeń i budowli hydrotechnicznych i inżynierskich, w tym mostowych, 

– użytkowanie jako drogi wodnej,  

– obiekty pływające przeznaczone do celów komercyjnych np. gastronomicznych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dla dopuszczonych obiektów pływających: 

– maksymalna wysokość - do 5,0m od poziomu lustra wody, 

– nie więcej niż jeden zadaszony poziom komercyjny powyżej linii wody, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b) zakaz stosowania oświetlenia konkurencyjnego dla walorów widokowych panoramy 

Starego i Nowego Miasta z zastrzeżeniem: ustalenie nie dotyczy sygnalizacji 

nawigacyjnej; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren położony w granicach 

obszaru Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków pod nazwą Dolina Dolnej Wisły - 

kod PLB04003),zgodnie z rysunkiem planu nr 2 - obowiązują zasady zagospodarowania 

zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie wystepuje potrzeba określenia; 
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje 

potrzeba określenia; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – nie występuje 

potrzeba określenia minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego 

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, linii zabudowy, 

gabarytów obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określenia; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - nie 

występuje potrzeba określenia; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ul. Bulwar Filadelfijski, w tym 

poprzez publiczny ciąg pieszo-jezdny, 

b) obowiązek projektowania konstrukcji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 

w sposób minimalizujący ich awaryjność oraz stosowanie materiałów budowlanych 

o zwiększonej odporności na kontakt z wodą; 
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – 

nie występuje potrzeba określenia; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 – 

nie występuje potrzeba określenia. 
 

DZIAŁ VI 

Przepisy końcowe 
 

§254. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 

§255.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta 

Toruń. 
 

            Przewodniczący 

         Rady Miasta Torunia 

 

         

 
 

1 /pizp/Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019r. poz. 60, poz. 235, poz.730 

i poz. 1009. 


