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UCHWA£A Nr L/638/05
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Kopernika”w S³upsku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 12 poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz 
art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 
Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 
poz. 1087) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr V/54/99 Rady Miej-
skiej w S³upsku z dnia 24 lutego1999 r. w sprawie przy-
st¹pienia do zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. Rada Miejska w S³upsku
uchwala co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§ 1

Stosownie do uchwa³y Nr V/54/99 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 24.02.1999 roku uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego pn. „KOPER-
NIKA” w granicach opracowania oznaczonych na za-
³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, którego ustalenia
wyra¿one s¹ w postaci zasad i sposobów zagospodaro-
wania terenów okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹ oraz ry-
sunkiem planu.

§ 2

Ustalenia planu okreœlonego w § 1 s¹ zgodne z usta-
leniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta S³upska.

§ 3 

Granice obszaru objêtego planem s¹ zgodne z grani-
cami okreœlonymi w za³¹czniku graficznym do uchwa³y 
Nr V/54/99 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 24.02.1999 ro-
ku w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4

Integraln¹ czêœæ uchwa³y stanowi¹: 
1) za³¹cznik nr 1 – rysunek planu – plansza podstawowa.
2) za³¹cznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowañ i

kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta S³upska

3) za³¹cznik nr 3 – rozstrzygniêcie o sposobie realizacji
oraz sposobie finansowania zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.

4) za³¹cznik nr 4 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpa-
trzenia uwag z³o¿onych do projektu planu 

§ 5

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
docelowe, poprawne przestrzennie i technicznie, zago-
spodarowanie terenu fragmentu miasta S³upska objête-
go granicami opracowania poprzez:

1) rewaloryzacjê i modernizacjê istniej¹cej pierzei XIX
wiecznej zabudowy ulicy Kopernika, w tym uzupe³nie-
nie now¹ zabudow¹ niezabudowanych posesji wy-
mienionej ulicy,

2) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce relo-
kowanej zajezdni autobusowej,

3) stworzenie warunków prawnych do dzia³alnoœci inwe-
stycyjnej umo¿liwiaj¹cych budowê obszaru funkcjo-
nalnego koncentracji handlu i us³ug o charakterze
centrotwórczym (budowa urz¹dzonego kompleksu
mieszkalno – handlowego na zapleczu skrzy¿owania
ulic Kiliñskiego – Kopernika),

4) otworzenie dla ogólnodostêpnego ruchu ko³owego
ulicy Podchor¹¿ych oraz zarezerwowanie terenu dla
nowego przebicia komunikacyjnego o charakterze
obwodowym (tz. Nowa Morska),

5) ochronê dziedzictwa kulturowego, zarówno w zakre-
sie elementów architektonicznych (kubatury) jak i
elementów urbanistycznych (struktura funkcjonalna)
oraz dziedzictwa archeologicznego,

6) stworzenie warunków prawnych do dzia³alnoœci inwe-
stycyjnej umo¿liwiaj¹cych budowê obszaru funkcjo-
nalnego koncentracji handlu i us³ug o charakterze
centrotwórczym,

7) lokalizowanie nowych inwestycji zwi¹zanych z funk-
cjami ustalonymi przedmiotow¹ regulacj¹.

§ 6

1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ „USTALENIA
OBOWIAZUJ¥CE” okreœlone w oznaczeniach gra-
ficznych.

2. Obszar planu dzieli siê na JEDNOSTKI PLANU wy-
dzielone liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych
sposobach u¿ytkowania i zagospodarowania zgod-
nie z rysunkiem planu.

3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jak
i ustaleniach rysunku planu mowa jest o:

1) Planie – nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y.

2) Planszy podstawowej – nale¿y przez to rozumieæ ry-
sunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowi¹cy za-
³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3) Granicach opracowania – nale¿y przez to rozumieæ
granice opracowania pokazane na rysunku planu. 

4) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznacze-
niu oraz ró¿nych zasadach zagospodarowania – na-
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le¿y przez to rozumieæ linie pokazane na rysunku
planu które rozdzielaj¹ powierzchnie terenu objête-
go planem dziel¹c je na jednostki bilansowe (urbani-
styczne), którym przyporz¹dkowano przeznaczenie
oraz zasady zagospodarowania.

5) Tymczasowe linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu oraz ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania – nale¿y przez to rozumieæ linie pokazane na
rysunku planu które tymczasowo rozdzielaj¹ po-
wierzchnie terenu ustalaj¹c przeznaczenie tymcza-
sowe jednostki bilansowej (urbanistycznej) do czasu
powstania okolicznoœci formalno – prawnych umo¿-
liwiaj¹cych wykonanie ustaleñ planu w zakresie do-
celowych linii rozgraniczaj¹cych.

6) Zabudowie – nale¿y przez to rozumieæ kompleks
obiektów budowlanych lub obiekt budowlany, który
jest trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posia-
da fundamenty i dach, zgodnie z definicj¹ pojêæ w
art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo bu-
dowlane, przeznaczony do realizacji funkcji przezna-
czenia podstawowego lub funkcji towarzysz¹cych.

7) Rewaloryzacji – nale¿y przez to rozumieæ komplek-
sowe dzia³ania maj¹ce na celu przywrócenie rzeczy-
wistej wartoœci przestrzeni i obiektów które z jakiœ
powodów straci³y sw¹ wartoœæ.

8) Rehabilitacji – nale¿y przez to rozumieæ komplekso-
we dzia³ania maj¹ce na celu przywrócenie jakoœci
przestrzeni i obiektów w zakresie funkcjonalnym i
estetycznym.

9) Rewitalizacji – nale¿y przez to rozumieæ komplek-
sowe dzia³ania maj¹ce na celu doprowadzanie do
o¿ywienia przestrzeni, w tym budowli i przyrody oraz
poprawy egzystencji mieszkañców poprzez zmiany
funkcjonalne, spo³eczne, ekonomiczne i estetyczne.

10) Przeznaczeniu podstawowym – nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które winno przewa¿aæ w
danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgra-
niczaj¹cymi.

11) Funkcji podstawowej – nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie podstawowe.

12) Przeznaczeniu towarzysz¹cym – nale¿y przez to ro-
zumieæ przeznaczenie towarzysz¹ce przeznaczeniu
podstawowemu, ustalone rysunkiem planu

13) Funkcji towarzysz¹cej lub uzupe³niaj¹cej – nale¿y
przez to rozumieæ przeznaczenie towarzysz¹ce

14) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê zabudowy wszystkich kondygnacji prze-
biegaj¹c¹ jak na rysunku planu. Obowi¹zek
uwzglêdnienia linii nie dotyczy zespo³ów wejœcio-
wych, werand, wykuszy, balkonów, ryzalitów i innych
elementów architektonicznych stanowi¹cych o es-
tetyce obiektu. Nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy jest
linia oddalona od granicy w³asnoœci o 4 m niemo¿li-
wa do przekroczenia projektowan¹ zabudow¹. Usta-
lenie dopuszcza lokalizacjê zabudowy zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami w przypadku lokalizo-
wania przegród pionowych (œcian) bez otworów
drzwiowych i okiennych w odleg³oœci 3 m od granicy
w³asnoœci.

15) Obowi¹zuj¹cej linii zabudowy – nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê zabudowy wszystkich kondygnacji prze-

biegaj¹ca zgodnie z ustaleniem rysunku planu. Obo-
wi¹zek zachowania linii nie dotyczy zespo³ów wej-
œciowych, werand, wykuszy, balkonów ryzalitów i
innych elementów architektonicznych stanowi¹cych
o estetyce obiektu.

16) Jednostce planu – nale¿y przez to rozumieæ obszar
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi zgodnie z rysun-
kiem planu, któremu przyporz¹dkowany jest symbol
liczbowo – literowy do którego odnosz¹ siê ustale-
nia przedmiotowego planu zawarte na rysunku pla-
nu oraz w czêœci tekstowej.

17) Powierzchni biologicznie czynnej – nale¿y przez to ro-
zumieæ powierzchniê terenu czynn¹ biologicznie w ro-
zumieniu § 3 pkt 22 rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie.

18) Przepisach szczególnych – nale¿y przez to rozumieæ
przepisy obowi¹zuj¹cych ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi.

19) Ustawa – nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

20) Us³ugach nieuci¹¿liwych – nale¿y przez to rozumieæ:
a) us³ugi w zakresie ogólnie przyjêtego handlu deta-

licznego, z wyj¹tkiem handlu samochodami i mo-
tocyklami,

b) us³ugi rzemios³a poza warsztatami obs³ugi samo-
chodów, myjniami i stacjami paliw,

c) us³ugi gastronomiczne,
d) us³ugi ³¹cznoœci, informacji i pocztowe,
e) us³ugi biurowe, poœrednictwa finansowego, praw-

ne, administracyjne, z wyj¹tkiem us³ug pogrzebo-
wych.

f) us³ugi ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, me-
dyczne poza szpitalami i obiektami lecznictwa za-
mkniêtego,

g) us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹ i wypoczynkiem, tury-
styk¹ i sportem oraz us³ugi w zakresie obs³ugi ru-
chu turystycznego,

h) us³ugi kultu religijnego, kultury i rozrywki,
i) us³ugi w zakresie prania, czyszczenia, sprz¹tania

budynków, fryzjerskie, kosmetyczne,
j) us³ugi z zakresu administracji i bezpieczeñstwa

publicznego,
k) us³ugi nauki i oœwiaty,
l) us³ugi inne, o podobnym stopniu uci¹¿liwoœci, któ-

rych funkcjonowanie:
—nie powoduje przekroczenia ¿adnego z para-

metrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych
lub uci¹¿liwych oddzia³ywañ na œrodowisko po-
za zajmowanym obiektem,

—nie jest Ÿród³em uci¹¿liwych lub szkodliwych
odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian
w œrodowisku przyrodniczym w obrêbie zajmo-
wanej dzia³ki,

—w ¿aden inny znacz¹cy sposób nie pogarsza
warunków u¿ytkowania terenów s¹siaduj¹cych,
w szczególnoœci nie przekracza dopuszczalne-
go poziomu ha³asu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczegó³owymi, nie powoduje wi-
bracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodliwie na
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œrodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz
otaczaj¹ce obiekty budowlane, nie powoduje
powstawania promieniowania niejonizuj¹cego,
stwarzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi,
uszkodzenie albo zniszczenie œrodowiska, nie
powoduje emisji substancji zanieczyszczaj¹-
cych powietrze atmosferyczne lub emisji nie-
przyjemnych zapachów w iloœciach ponad-
normatywnych. 

Rozdzia³ II
Przedmiot ustaleñ

§ 7

Przedmiotem ustaleñ planu jest dokonanie ustaleñ
okreœlonych w art. 15 ustawy, w szczególnoœci:

1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzy-
sz¹cego dla terenów objêtych opracowaniem,

2) okreœlenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania,

3) ustalenie zasad i warunków podzia³u terenów komu-
nalnych na dzia³ki budowlane,

4) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny tej in-
frastruktury,

5) okreœlenie lokalnych warunków i zasad kszta³towa-
nia zabudowy oraz urz¹dzenia terenu, w tym rów-
nie¿ obowi¹zuj¹cych, preferowanych i nieprzekra-
czalnych linii zabudowy,

6) okreœlenie warunków zagospodarowania terenów, w
tym zakazów i nakazów wynikaj¹cych z potrzeb
ochrony œrodowiska przyrodniczego, kulturowego i
zdrowia ludzi,

7) ustalenie tymczasowych sposobów zagospodaro-
wania terenu dzia³ki zlokalizowanej u zbiegu ulicy
Kiliñskiego i Kopernika, terenu zespo³u gara¿owe-
go zlokalizowanego na zapleczu ulicy Kopernika oraz
terenu ogrodów dzia³kowych. 

Rozdzia³ III
Przeznaczenie terenów objêtych granicami planu

§ 8

1. Ustala siê przeznaczenie terenów, w granicach wy-
dzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych
na rysunku planu:
1) Symbolem MW/UH – teren zabudowy mieszkalno

– us³ugowej;
2) Symbolem MW – teren zabudowy wielorodzinnej;
3) Symbolem MN – teren zabudowy jednorodzinnej;
4) Symbolem UH – teren us³ug o charakterze nie-

uci¹¿liwym;
5) Symbolem UA – teren us³ug administracji, nauki,

kultury i us³ug zdrowia;
6) Symbolem UR – teren funkcji wariantowej (us³ugi

rzemios³a);
7) Symbolem US – teren funkcji wariantowej (us³ugi

sportu i rekreacji);
8) Symbolem EE – teren urz¹dzeñ elektroenerge-

tycznych (rozdzielnie elektroenergetyczne);

9) Symbolem PBs – teren sk³adów, hurtowni i maga-
zynów;

10) Symbolem ZI – teren zieleni t³umi¹cej ha³as od-
komunikacyjny;

11) Symbolem ZP – teren zieleni parkowej pasa przy-
brze¿nego:

12) Symbolem KP – teren urz¹dzeñ komunikacyjnych,
parking;

13) Symbolem WZ – teren bazy spó³ki „WODOCI¥GI
S£UPSK;

14) Symbolem NOs – teren przepompowni œcieków;
15) Symbolem NOd – teren podczyszczania œcieków

deszczowych;
16) Symbolem G – teren komunikacji ponadlokalnej

– pas drogowy drogi g³ównej;
17) Symbolem KL – teren komunikacji lokalnej – pas

drogowy drogi lokalnej;
18) Symbolem KD – teren komunikacji lokalnej – pas

drogowy drogi dojazdowej;
19) Symbolem CPX – teren komunikacji lokalnej – pas

drogowy ci¹gu pieszo – jezdnego;
2. W ramach zagospodarowani wy¿ej wymienionych

terenów dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
1) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji prze-

znaczenia podstawowego 
2) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej w pa-

sach drogowych.
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych

do prawid³owego funkcjonowania obiektów prze-
znaczenia podstawowego.

Rozdzia³ IV
Ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomoœci oraz renty planistycznej

§ 9

1. Wtórne podzia³y geodezyjne wykonaæ wed³ug dys-
pozycji rysunku planu. Na nowowydzielonych dzia³-
kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c pod
uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce
gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy wraz
z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc parkingowych wynikaj¹c¹
z nowej funkcji).

2. Dozwala siê wydzielanie nowych dzia³ek z terenu
przeznaczenia podstawowego zwi¹zane ze zmian¹
w³asnoœci zabudowy b¹dŸ terenu. Na nowowydzie-
lonych dzia³kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹
dla prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c
pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miê-
dzy innymi miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
oraz dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc
parkingowych). 

3. Szczegó³owe zasady w zakresie zasad podzia³ów
geodezyjnych i parametrów dzia³ek okreœla siê w
ustaleniach szczegó³owych dla jednostek.

4. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym spo-
sobie u¿ytkowania mo¿e byæ zmieniony w celu dosto-
sowania go do aktualnego stanu w³asnoœci lub
u¿ytkowania pod warunkiem, ¿e odleg³oœæ linii no-
wopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie
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przekroczy 5 m oraz, ¿e powierzchnia ¿adnego z ob-
szarów z podstawowym przeznaczeniem nie bêdzie
pomniejszona o wiêcej ni¿ 20% powierzchni ustalo-
nej na rysunku planu.

5. Ustala siê 30% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do nali-
czenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu
wartoœci terenu w momencie obrotu nieruchomoœci¹
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy. 

Rozdzia³ V
Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu

przestrzennego.

§ 10

1 Elementami kszta³tuj¹cymi ³ad przestrzenny na ob-
szarze objêtym przedmiotowym planem s¹:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie

u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania;

2) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy
oraz ustalenia dotycz¹ce sposobów kszta³towa-
nia zabudowy w kondygnacji przyziemia;

3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno–prze-
strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;

4) ustalenia w zakresie zasad kszta³towania jedno-
stek planu zawarte w ustaleniach szczegó³owych
(kartach terenów), w szczególnoœci:
a) ustalenia w zakresie parametrów i wskaŸników

urbanistycznych zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów;

b) ustalenia w zakresie ochrony elementów œro-
dowiska przyrodniczego oraz zasad kszta³to-
wania terenów zieleni.

2. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkin-
gowych w granicach terenów funkcji podstawowej w
iloœci dostosowanej do programu u¿ytkowego.

Rozdzia³ VI
Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony œrodowiska 

i przyrody.

§ 11

1. Zakazuje siê lokalizowania na obszarze planu wszel-
kich funkcji zwi¹zanych z u¿ytkowaniem obiektów
b¹dŸ dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ mog¹cych naruszyæ ist-
niej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska.
Ewentualna uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci
winna zamykaæ siê w granicach dzia³ek.

2. W trakcie realizacji planowanego zainwestowania
nale¿y zabezpieczyæ przed zniszczeniem wystêpu-
j¹ce w granicach terenu elementy przyrody o¿ywio-
nej i nieo¿ywionej objête ochron¹ gatunkow¹ lub inne
cenne z punktu widzenia ochrony elementy przyrod-
nicze, w tym wartoœciowy drzewostan i inne cenne
zbiorowiska roœlinne.

3. Dla terenów funkcji obs³ugi komunikacji samocho-
dowej obowi¹zuje zastosowanie rozwi¹zañ techno-
logicznych i technicznych eliminuj¹cych mo¿liwoœæ
awarii i ska¿enia œrodowiska naturalnego.

4. Ustala siê obowi¹zek bezwzglêdnego odprowadze-
nia œcieków socjalno – bytowych do systemu komu-
nalnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu.

5. Ustala siê, ¿e ustalone przedmiotowym planem funk-
cje i sposób ich realizacji w jednostce planu nie spo-
woduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu;
2) emisji substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze

atmosferyczne w iloœciach ponadnormatywnych,
3) wyst¹pienia wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym

szkodliwie na œrodowisko a zw³aszcza na zdrowie
ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane,

4) wyst¹pienia promieniowania niejonizuj¹cego, stwa-
rzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi, b¹dŸ
uszkodzenia albo zniszczenia œrodowiska,

5) zrzutu œcieków które mog³y by zak³óciæ istniej¹c¹
równowagê systemu ekologicznego najbli¿szego
otoczenia oraz wywo³aæ pogorszenie jakoœci œro-
dowiska przyrodniczego.

6. Maksymalny wskaŸnik procentowy powierzchni zabu-
dowanej do powierzchni dzia³ek oraz powierzchni
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szcze-
gó³owymi dla poszczególnych jednostek planu. 

Rozdzia³ VII
Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§ 12

1. Obszar objêty opracowaniem znajduje siê w strefie
obserwacji archeologicznej zgodnie ze wskazaniem
obowi¹zuj¹cego „Studium uwarunkowañ i kierunków
rozwoju miasta S³upska” uchwalonego w roku 2001. 

2. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê obo-
wi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ
interwencyjnych o charakterze nadzoru archeolo-
gicznego nad pracami ziemnymi w zakresie okreœlo-
nym inwestorowi pozwoleniem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

3. Na rysunku planu wskazuje siê obiekty znajduj¹ce
siê w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków S¹ to:
1) obiekty wpisane do rejestru WKZ chronione pra-

wem zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2) obiekty o wysokich walorach architektonicznych
objête ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie ni-
niejszego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

3) obiekty o historyczno–edukacyjnych wartoœciach
architektonicznych.

4. Dla wszystkich obiektów znajduj¹cych siê w ewiden-
cji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustala
siê koniecznoœæ zachowania jego pierwotnej formy
oraz charakterystycznych cech stylowych z zachowa-
niem detalu architektonicznego w przypadku dzia-
³añ inwestycyjnych polegaj¹cych na: remoncie,
przebudowie lub dobudowie w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 roku o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2633 — Poz. 826



5. Dla wszystkich obiektów o wysokich walorach archi-
tektonicznych objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ na
podstawie niniejszego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ustala siê koniecznoœæ
zatwierdzenia przez organ Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków projektu budowlanego dzia³añ inwe-
stycyjnych wymienionych w ust. 4. 

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury

technicznej

§ 13

1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powi¹zanie komunikacyjne obszaru planu z uk³a-

dem zewnêtrznym i uk³adem œródmiejskim w opar-
ciu o sieæ dróg okalaj¹cych, obci¹¿onych ruchem
tranzytowym drogi wojewódzkiej MR 210 oraz ru-
chem wewn¹trzmiejskim i miêdzydzielnicowym,

2) obs³uga komunikacyjna terenów objêtych planem
z adaptowanych dróg lokalnych i dojazdowych
oraz projektowanym uk³adem wewnêtrznych dróg
lokalnych i dojazdowych,

3) wskaŸniki w zakresie komunikacji i zasad organi-
zacji miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami
szczegó³owymi dla terenów.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê z istnie-
j¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej, na zasa-
dach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹:
1) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ – rozwi¹-

zania indywidualne w oparciu o niskoemisyjne
czynniki grzejne np. olej opa³owy, gaz, energia
elektryczna, biopaliwa lub centralne systemy
grzewcze oparte na produkcji ciep³a i ciep³ej wo-
dy u¿ytkowej przez jednostki wyspecjalizowane. 

2) Ustala siê przebieg kanalizacji wodoci¹gowej w
ci¹gach istniej¹cych lub nowoprojektowanych ulic.

3 Ustalenia w zakresie odprowadzenia œcieków.
1) adaptuje siê istniej¹c¹ sieæ kanalizacji ogólno-

sp³awnej na sieæ kanalizacji sanitarnej,
2) ustala siê rozdzielczy system kanalizacji sanitar-

no–deszczowej tj. sieæ sanitarn¹ oraz sieæ desz-
czow¹,

3) ustala siê odprowadzenie œcieków do systemu
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okre-
œlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

4) ustala siê odprowadzenie œcieków bytowych i go-
spodarczych z terenu objêtego planem do istnie-
j¹cej miejskiej oczyszczalni,

5) nowowznoszone obiekty pod³¹czyæ do istniej¹ce-
go uzbrojenia sanitarnego, na warunkach wyzna-
czonych przez zarz¹dcê sieci,

6) ustala siê przebieg kanalizacji sanitarnej w ci¹-
gach istniej¹cych lub nowoprojektowanych ulic.

4 Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opado-
wych do systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej
na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sie-
ci¹:
1) odprowadzenie wód opadowych do odbiorników

wód deszczowych znajduj¹cych siê poza obsza-
rem opracowania;

2) dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z
po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnych dzia³ek;

3) w granicach terenów zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu
samochodowego obowi¹zuje zakaz powierzchnio-
wego odprowadzenia wód opadowych z dróg, par-
kingów i placów w sposób niezorganizowany,

4) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych, dróg, placów manewrowych i par-
kingów, po podczyszczeniu w separatorach ropo-
pochodnych i piasku do zbiorowej kanalizacji
sanitarnej,

5) Ustala siê odprowadzenie wód opadowych z da-
chów budynków istniej¹cych i nowoprojektowa-
nych do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej

5 Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
1) dozwala siê stosowanie centralnych systemów

grzewczych opartych o produkcjê ciep³a przez jed-
nostki wyspecjalizowane,

2) ustala siê wyposa¿enie terenu objêtego opraco-
waniem w sieæ ciepln¹ doprowadzaj¹c¹ czynnik
grzewczy do istniej¹cej i nowowznoszonej zabu-
dowy. Sieæ z rur preizolowanych, prowadzona w
pasach drogowych,

3) dopuszcza siê inne Ÿród³a ciep³a nie powoduj¹ce
przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczysz-
czenia œrodowiska,

4) stosowaæ rozwi¹zania indywidualne w oparciu o
ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np.
olej opa³owy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa,
pompy cieplne. Zakaz stosowania paliw sta³ych,
których spalanie skutkuje ponadnormatywnym za-
nieczyszczeniem powietrza,

5) Dozwala siê prowadzenie sieci cieplnej w pasach
istniej¹cej lub wskazanej rysunkiem planu infra-
struktury technicznej.

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energiê elek-
tryczn¹:
1) ustala siê adaptacjê i rozbudowê istniej¹cego za-

inwestowania elektroenergetycznego dla plano-
wanych dzia³añ zwi¹zanych z wykonaniem ustaleñ
przedmiotowego planu,

2) nowe zainwestowanie liniowe lokalizowaæ w li-
niach rozgraniczaj¹cych pasów drogowych ulic
adaptowanych lub nowoprojektowanych,

3) nowe zainwestowanie kubaturowe (stacje trafo)
lokalizowaæ w obszarach przeznaczenia podstawo-
wego zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 2 pkt.3,

4) obiekty realizuj¹ce funkcje ustalone planem zasi-
laæ liniami kablowymi niskiego napiêcia przez zin-
tegrowane z³¹cza kablowe z uk³adem pomiarowym
zlokalizowanym na granicach dzia³ek na warun-
kach zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

7 Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej, na zasa-
dach ustalonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹:ada-
ptuje siê istniej¹c¹ sieæ gazow¹ œredniego i niskiego
ciœnienia. Zaopatrzenie w gaz nowoprojektowanej
zabudowy bezpoœrednio z sieci istniej¹cych. Ustala
siê wyposa¿enie terenu w granicach opracowania w
gaz przewodowy którego sieæ œredniego i niskiego
ciœnienia nale¿y budowaæ w istniej¹cych oraz plano-
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wanych pasach drogowych wydzielonych liniami roz-
graniczaj¹cymi.

8 Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek selektyw-

nego postêpowania z odpadami komunalnymi. Se-
gregowaæ odpady wed³ug grup asortymentowych,

2) ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpa-
dów sta³ych w kontenerach w obszarze przezna-
czenia podstawowego oraz ich wywóz przez
specjalistyczne s³u¿by na wysypisko komunalne
w Bierkowie,

3) w terenie objêtym opracowaniem ustala siê zakaz
wytwarzania odpadów niebezpiecznych, w tym
wytwarzania odpadów zanieczyszczonych ropo-
pochodnymi,

4) na obszarze planu zakazuje siê wykorzystywania
i unieszkodliwiania odpadów technologicznych.
Wykluczone jest sk³adowanie odpadów celem ich
unieszkodliwiania. Dopuszcza siê gromadzenie
w/w odpadów w pojemnikach s³u¿¹cych do cza-
sowego gromadzenia z uwzglêdnieniem mo¿liwo-
œci ich segregacji i póŸniejszy ich wywóz w celu
utylizacji przez specjalistyczne jednostki. 

Rozdzia³ IX
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 14

1. Przewiduje siê ukrycie ludnoœci w okresie podwy¿szo-
nej gotowoœci obronnej pañstwa w przystosowanych
na ukrycia typu 1, podpiwniczeniach istniej¹cych i
projektowanych budynków. W obszarze opracowania
nie ustala siê lokalizacji wolno stoj¹cych obiektów
obronnych. Teren opracowania graniczy bezpoœred-
nio z zak³adem nale¿¹cym do kategorii zagro¿enia
„Wodoci¹gi – S³upsk”, który w okresie podwy¿szo-
nej gotowoœci obronnej pañstwa bêdzie realizowa³
obronê ludnoœci z terenu opracowania wed³ug indy-
widualnych ustaleñ

2. Ustala siê w okresach specjalnych zabezpieczenie w
wodê z ujêcia awaryjnego zlokalizowanego na tere-
nie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

3. Obszar opracowania objêty jest zasiêgiem akustycz-
nym syreny alarmowej zlokalizowanej w siedzibie
w³adz miejskich tj w Ratuszu. Adaptuje siê stan ist-
niej¹cy do potrzeb w zakresie alarmowania i ostrze-
gania.

Rozdzia³ X
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-

nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów 

§ 15

1. Dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania
terenu do czasu realizacji ustaleñ planu.

2. Zakazuje siê tymczasowego u¿ytkowania, zagospo-
darowania i urz¹dzania terenu w sposób niezgodny
z ustalonym w przedmiotowym planie. 

Rozdzia³ XI
Ustalenia szczegó³owe (karty jednostek)

dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cy-
mi ró¿ne sposoby u¿ytkowania w 

§ 16

JEDNOSTKA PLANU
1.MW.UH;

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULICY KILIÑSKIEGO 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca lokalizacjê. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
LUB FUNCJI UZUPE£NIAJACEJ.
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektu. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej kszta³towaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy lub kubatury obiektu.
Zlokalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – adaptu-
je siê stan istniej¹cy. Obowi¹zek zachowania 20%
powierzchni biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Przebudowa
Przebudowê projektowaæ w dostosowaniu do form
zabudowy s¹siedniej. Dozwala siê na ³¹czenie ist-
niej¹cej zabudowy z nowoprojektowan¹ zabudo-
w¹ lokalizowan¹ na granicy s¹siaduj¹cych dzia³ek
budowlanych.

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 
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Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

3. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynek (Kiliñskiego 46,) o wysokich
walorach architektonicznych objêty ochron¹ WKZ na
podstawie niniejszego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Ustalenia jak w rozdzia-
le VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³cze-
snej”.

4. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym wartoœciowy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych.

7. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

8. INNE ZAPISY
W³aœciwie zagospodarowaæ zaplecze zabudowy w
ramach prowadzonej sukcesywnie rehabilitacji, re-
witalizacji i rewaloryzacji kwarta³u zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
2.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULIC: KILIÑSKIEGO, KOPERNIKA

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszystkie funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹-
zane z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem
obiektów mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w za-
kresie ochrony œrodowiska w tym szczególnie funk-
cje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje
gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ rze-
mieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca lokalizacjê. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Procent powierzchni wolnej od zabudowy

Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej na terenie wolnym od zabu-
dowy.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA NOWEJ ZABUDOWY, PRZEBUDOWY LUB
ROZBUDOWY FUNKCJI PRZEZNACZENIA POD-
STAWOWEGO LUB FUNCJI UZUPE£NIAJACEJ.
Ustalenia dla zabudowy

Dozwala siê na budowê nowych obiektów lub prze-
budowê oraz rozbudowê istniej¹cych obiektów
funkcji podstawowej. Now¹ lub rozbudowywan¹
powierzchniê kszta³towaæ powierzchniowo w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê na dzia³ce urz¹dzeñ
niezbêdnych dla prawid³owego realizowania funk-
cji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê na granicy s¹siaduj¹-
cych dzia³ek budowlanych b¹dŸ pasa drogowego.
Wysokoœæ budowy, przebudowy lub rozbudowy
Budowê, przebudowê lub rozbudowê kszta³towaæ
w dostosowaniu do form i wysokoœci zabudowy
zlokalizowanej w najbli¿szym otoczeniu, jednak
nie wy¿sza ni¿ IV kondygnacje nadziemne, w tym
kondygnacja poddasza u¿ytkowego. Dozwala siê
na jedna kondygnacje podziemn¹ 

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

4. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
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i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynki o historyczno–edukacyjnych
wartoœciach architektonicznych – Kiliñskiego 48, 49;
Kopernika 2.

5. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych.

8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

9. ZAGOSPODAROWANIE TYMCZASOWE
Dozwala siê zagospodarowanie tymczasowe terenu
u zbiegu ulic Kiliñskiego i Kopernika, pomiêdzy œcia-
n¹ szczytow¹ budynku przy ulicy Kiliñskiego 49–48
a œcian¹ szczytow¹ budynku przy ulicy Kopernika 2.
W ramach zagospodarowania tymczasowego do-
zwala siê lokalizacjê nietrwa³ych obiektów funkcji
handlowych o wysokiej estetyce zastosowanych roz-
wi¹zañ technologicznych. Zagospodarowanie tym-
czasowe do czasu uzyskania przez w³aœciciela terenu
mo¿liwoœci formalno – prawnych (likwidacja lub ada-
ptowanie otworów okiennych w œcianach szczyto-
wych budynków istniej¹cych) umo¿liwiaj¹cych trwa³e
zagospodarowanie terenu polegaj¹ce na uzupe³nie-
niu zabudowy naro¿nej zwartym, nie wy¿szym ni¿ IV
– kondygnacyjnym, zespo³em zabudowy mieszkal-
no us³ugowej.

10. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie we wnêtrzach za-
budowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê gara¿o-
wo – us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli
budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwoœci formal-
no–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³o-
wego ich zagospodarowania. W³aœciwie zagospoda-
rowaæ zaplecze zabudowy w ramach prowadzonej
sukcesywnie rehabilitacji, rewitalizacji i rewaloryza-
cji oficyn zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
3.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULICY KOPERNIKA

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektów. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej projektowaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy i kubatury obiektu. Zlo-
kalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchni niezabudowa-
nej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA PRZEBUDOWY LUB ROZBUDOWY FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO LUB FUN-
CJI UZUPE£NIAJACEJ.
Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje siê istniej¹ca zabudowê. 
Przebudowa

Przebudowê kszta³towaæ w sposób nie powiêk-
szaj¹cy kubatury obiektów. Dozwala siê na ³¹cze-
nie istniej¹cej zabudowy z nowoprojektowan¹
zabudow¹ lokalizowan¹ na granicy s¹siaduj¹cych
dzia³ek budowlanych.

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji
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3. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynek (Kopernika 6,) o wysokich
walorach architektonicznych objêty ochron¹ WKZ na
podstawie niniejszego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Ustalenia jak w rozdzia-
le VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³cze-
snej”.

4. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone
(biologicznie czynne), tak aby nie emitowa³y zapy-
leñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe ele-
menty betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód
opadowych.

7. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

8. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie we wnêtrzach za-
budowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê gara¿o-
wo–us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli
budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwoœci formal-
no–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³o-
wego ich zagospodarowania. W³aœciwie zagospo-
darowaæ zaplecze zabudowy w ramach prowadzo-
nej sukcesywnie rehabilitacji, rewitalizacji i rewalory-
zacji oficyn zabudowy. Zaplecze zabudowy prze-
wietrzaæ, tworz¹c przeœwity, przejœcia bramowe w
kondygnacji przyziemia w ramach prac adaptuj¹cych
partery dla funkcji us³ugowych. 

JEDNOSTKA PLANU
4.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULICY KOPERNIKA

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektów. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej kszta³towaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy i kubatury obiektu. Zlo-
kalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchni niezabudowa-
nej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA PRZEBUDOWY FUNKCJI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO LUB FUNCJI UZUPE£NIAJA-
CEJ.
Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje siê istniej¹ca zabudowê. 
Przebudowa i modernizacja

Przebudowê lub modernizacjê kszta³towaæ w spo-
sób nie powiêkszaj¹cy kubatury obiektów. 

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

3. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.
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—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego. Urz¹dziæ technicznie powierzch-
nie nieutwardzone (biologicznie czynne), tak aby nie
emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobno-
wymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce infiltra-
cjê wód opadowych.

6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

7. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie we wnêtrzach za-
budowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê gara¿o-
wo – us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli
budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwoœci formal-
no–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³o-
wego jej zagospodarowania. W³aœciwie kszta³towaæ
przestrzeñ zaplecza i zieleñ rekreacji przydomowej
w ramach prowadzonej sukcesywnie rehabilitacji, re-
witalizacji i rewaloryzacji oficyn zabudowy. Wnêtrza
przewietrzaæ, tworz¹c przeœwity, przejœcia bramowe
w kondygnacji przyziemia w ramach prac adaptuj¹-
cych partery dla funkcji us³ugowych. 

JEDNOSTKA PLANU
5.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULICY KOPERNIKA

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszystkie funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹-
zane z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem
obiektów mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w za-
kresie ochrony œrodowiska w tym szczególnie funk-
cje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje
gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ rze-
mieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca lokalizacjê. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Procent powierzchni wolnej od zabudowy

Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej na tereni wolnym od zabudo-
wy.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA NOWEJ ZABUDOWY, PRZEBUDOWY LUB
ROZBUDOWY FUNKCJI PRZEZNACZENIA POD-
STAWOWEGO LUB FUNCJI UZUPE£NIAJACEJ.
Ustalenia dla zabudowy

Dozwala siê na budowê nowych obiektów lub prze-
budowê oraz rozbudowê istniej¹cych obiektów
funkcji podstawowej. Now¹ lub rozbudowywan¹
powierzchniê kszta³towaæ powierzchniowo w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê na dzia³ce urz¹dzeñ
niezbêdnych dla prawid³owego realizowania funk-
cji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Jak na rysunku planu. Dozwala siê na zabudowê
w podanych na rysunku planu odleg³oœciach do
granic s¹siaduj¹cych dzia³ek budowlanych b¹dŸ
pasa drogowego.

Wysokoœæ budowy, przebudowy lub rozbudowy
Budowê, przebudowê lub rozbudowê kszta³towaæ
w dostosowaniu do form i wysokoœci zabudowy
zlokalizowanej w najbli¿szym otoczeniu, jednak
nie wy¿sza ni¿ III kondygnacje nadziemne. Do-
zwala siê na jedn¹ kondygnacje podziemn¹ 

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

4. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynek (Gwardii Ludowej 1) o
wysokich walorach architektonicznych objêty ochro-
n¹ WKZ na podstawie niniejszego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia jak
w rozdziale VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej”.

5. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2639 — Poz. 826



—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone
(biologicznie czynne) tak aby nie emitowa³y zapyleñ
i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe elemen-
ty betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód opado-
wych.

8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

9. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie we wnêtrzach za-
budowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê gara¿o-
wo – us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli
budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwoœci formal-
no–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³o-
wego ich zagospodarowania. W³aœciwie kszta³towaæ
przestrzeñ zaplecza zabudowy w ramach prowadzo-
nych prac rehabilitacji, rewitalizacji i rewaloryzacji
oficyn zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
6.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULICY KOPERNIKA

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje go-
spodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœl-
nicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU FUNK-
CJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektów. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej kszta³towaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy i kubatury obiektu. Zlo-
kalizowaæ na dzia³ce s¹siedniej (16.MW.UH), w
ramach umowy u¿yczenia, urz¹dzenia niezbêdne
dla prawid³owego realizowania funkcji przezna-
czenia podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA PRZEBUDOWY FUNKCJI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO LUB FUNCJI UZUPE£NIAJACEJ.

Przebudowa
Bezwzglêdny zakaz powiêkszania powierzchni za-
budowy i kubatury budynku. Dzia³ania inwestycyj-
ne (remonty, modernizacje) wykonaæ w dostoso-
waniu do istniej¹cej formy obiektu z poszanowa-
niem usytuowania otworów drzwiowych i okiennych
linii gzymsów, podzia³ów miedzykondygnacyjnych
i detalu architektonicznego.

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na dzia³ce s¹siedniej (16.MW.UH),
w ramach umowy u¿yczenia.

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

3. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynek (Gwardii Ludowej 1o) o
wysokich walorach architektonicznych objêty ochro-
n¹ WKZ na podstawie niniejszego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia jak
w rozdziale VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej”.

4. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê stan istniej¹cy.

6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej. 

JEDNOSTKA PLANU
7.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULICY KOPERNIKA

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
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¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektów. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej kszta³towaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy i kubatury obiektu. Zlo-
kalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchni niezabudowa-
nej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA PRZEBUDOWY LUB ROZBUDOWY FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO LUB FUN-
CJI UZUPE£NIAJACEJ.
Linie zabudowy

Dozwala siê na ³¹czenie istniej¹cej zabudowy z
nowoprojektowan¹ zabudow¹ lokalizowan¹ na
granicy s¹siaduj¹cych dzia³ek budowlanych.

Ustalenia dla przebudowy
Adaptuje siê istniej¹ca zabudowê. Bezwzglêdny
zakaz powiêkszania powierzchni zabudowy i kuba-
tury budynku. Dzia³ania inwestycyjne (przebudo-
we lub modernizacjê) wykonaæ w dostosowaniu
do istniej¹cej formy obiektu z poszanowaniem usy-
tuowania otworów drzwiowych i okiennych linii
gzymsów, podzia³ów miedzykondygnacyjnych i
detalu architektonicznego.

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

3. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym s¹sie-
dztwie w ramach prowadzonych prac rewitalizacyj-
nych i rewaloryzatorskich. 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynek (Kopernika 15) o wysokich
walorach architektonicznych objêty ochron¹ WKZ na
podstawie niniejszego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Ustalenia jak w rozdzia-
le VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³cze-
snej”.

5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone
(biologicznie czynne), tak aby nie emitowa³y zapy-
leñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe ele-
menty betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód
opadowych.

6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

7. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie na zapleczu za-
budowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê gara¿o-
wo – us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli
budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwoœci formal-
no–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³o-
wego jej zagospodarowania. W³aœciwie zagospo-
darowaæ zaplecze zabudowy w ramach prowadzo-
nych prac modernizacyjnych rehabilitacji, rewitali-
zacji i rewaloryzacji oficyn zabudowy. Wnêtrza
(zaplecza) przewietrzaæ, tworz¹c przeœwity, przej-
œcia bramowe w kondygnacji przyziemia w ramach
prac adaptuj¹cych partery dla funkcji us³ugowych.
Przejœcia bramowe lokalizowaæ zgodnie z rysunkiem
planu. 

JEDNOSTKA PLANU
7a.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILI-
TACJI, REWITALIZACJI I REWALORYZACJI IST-
NIEJ¥CEJ ZABUDOWY ULICY KOPERNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹
b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ istnie-
j¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska w szcze-
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gólnoœci funkcje gospodarczo – magazynowe oraz dzia-
³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej. Dozwala
siê dokonywanie podzia³ów nieruchomoœci nieza-
le¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o
gospodarce nieruchomoœciami.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
III kondygnacje nadziemne oraz poddasze u¿yt-
kowe.

Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu z uwzglednienim otwo-
rów okiennych umieszczonych w œcianie szczyto-
wej budynku nr 10 (6.MW.UH).

Przejazd bramowy
Wykonaæ przejazd bramowy w kondygnacji przy-
ziemia umo¿liwiaj¹cy przejazd pojazdu uprzywi-
lowanego w miejscy wskazanym rysunkiem planu.

Podcieñ
Obowi¹zek odsuniêcia linii zabudowy w kondy-
gnacji przyziemia minimum 1,5 m w g³¹b traktu
zabudowy licz¹c od linii zabudowy drugiej kondy-
gnacji.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 70%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 10% dzia³ki.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUNKCJI UZUPE£NIAJ¥CYCH
Obs³uga komunikacyjna

W sposób dotychczasowy z przyleg³ych pasów
dróg dojazdowych i lokalnych.

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

3. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkañ w obszarach s¹siednich.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika
—ogrzewanie – z istniej¹cej sieci w ulicy Partyzan-

tów lub ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w
ulicy Kopernika

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kopernika.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

5. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu oraz wibracji od komunikacji ko³owej
o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodliwie na œrodowi-
sko a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce
obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹ okienn¹ o po-
nadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej.

6. INNE ZAPISY
Wykonaæ korekty w³asnoœci zgodnie z rysunkiem pla-
nu porz¹dkuj¹ce w³asnoœæ. Ze wzglêdu na nienor-
matywn¹ wielkoœæ dzia³ki po w/w podziale miejsce
gromadzenia pojemnika na odpady lokalizowaæ na
zapleczu terenu komunalnego (7.MN.UH), który sta-
nowiæ bêdzie wspólne zaplecze dla terenu 7A.MW.UH
i 7.MW.UH. Ponad to jednostka w strefa obserwacji
archeologicznej. 

JEDNOSTKA PLANU
8.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULIC: KILIÑSKIEGO, KOPERNIKA
ORAZ BA£TYCKIEJ 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca lokalizacjê. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Przebudowê lub rozbudowê obiektów funkcji pod-
stawowej kszta³towaæ powierzchniowo w sposób
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umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê na dzia³ce urz¹dzeñ nie-
zbêdnych dla prawid³owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Nieprzekraczalne linie zabudowy wed³ug rysunku
planu. Dozwala siê na ³¹czenie istniej¹cej zabu-
dowy z nowoprojektowan¹ zabudow¹ lokalizowa-
n¹ na granicy s¹siaduj¹cych dzia³ek budowlanych.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA PRZEBUDOWY LUB ROZBUDOWY FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO LUB FUN-
CJI UZUPE£NIAJACEJ.
Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê. 
Wysokoœæ przebudowy lub rozbudowy

Przebudowê lub rozbudowê kszta³towaæ w dosto-
sowaniu do form i wysokoœci zabudowy zlokalizo-
wanej w najbli¿szym otoczeniu, jednak nie wy¿sza
ni¿ III kondygnacje nadziemne. Dozwala siê na
jedna kondygnacje podziemn¹

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

4. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z zacho-
wanym uk³adem urbanistycznym do zachowania i re-
waloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji
archeologicznej. Budynek (Kopernika 17) o historycz-
no–edukacyjnych wartoœciach architektonicznych.

5. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone
(biologicznie czynne), tak aby nie emitowa³y zapyleñ
i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe elemen-
ty betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych.

8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

9. INNE ZAPISY
W³aœciwie kszta³towaæ przestrzeñ zaplecza zabudo-
wy w ramach prowadzonej sukcesywnie rehabilitacji,
rewitalizacji i rewaloryzacji oficyn zabudowy. Wnê-
trza przewietrzaæ, tworz¹c przeœwity, przejœcia bra-
mowe w kondygnacji przyziemia w ramach prac
adaptuj¹cych partery dla funkcji us³ugowych. 

JEDNOSTKA PLANU
9.MW.UH.UA

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULICY KOPERNIKA

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca lokalizacjê zabudowy. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
LUB FUNCJI UZUPE£NIAJACEJ.
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektu. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej kszta³towaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy i kubatury obiektu. Zlo-
kalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej.
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Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Przebudowa i modernizacja
Przebudowê lub modernizacjê kszta³towaæ w do-
stosowaniu do form i wysokoœci zabudowy zloka-
lizowanej w najbli¿szym otoczeniu. Dozwala siê
na ³¹czenie istniej¹cej zabudowy z nowoprojekto-
wan¹ zabudow¹ lokalizowan¹ na granicy s¹sia-
duj¹cych dzia³ek budowlanych z uwzglêdnieniem
potrzeb w zakresie doœwietlenia istniej¹cych i no-
wobudowanych pomieszczeñ na dzia³ce
26.MW.UH

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

3. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynki (Kopernika 18, 19) o wysokich
walorach architektonicznych objête ochron¹ WKZ
na podstawie niniejszego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Ustalenia jak w roz-
dziale VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³cze-
snej”.

4. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym wartoœciowy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych.

7. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹

okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

8. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie na zapleczu za-
budowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê gara¿o-
wo–us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli
budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwoœci formal-
no–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³o-
wego ich zagospodarowania. W³aœciwie kszta³towaæ
zieleñ rekreacji przydomowej w ramach prowadzonej
sukcesywnie rehabilitacji, rewitalizacji i rewaloryza-
cji oficyn zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
10.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULIC: KOPERNIKA ORAZ BA£TYC-
KIEJ 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca lokalizacjê. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektu. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej kszta³towaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy i kubatury obiektu. Zlo-
kalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Przebudowa i modernizacja
Przebudowê lub modernizacjê kszta³towaæ w do-
stosowaniu do form i wysokoœci zabudowy zloka-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2644 — Poz. 826



lizowanej w najbli¿szym otoczeniu. Dozwala siê
na ³¹czenie istniej¹cej zabudowy z nowoprojekto-
wan¹ zabudow¹ lokalizowan¹ na granicy s¹sia-
duj¹cych dzia³ek budowlanych z uwzglêdnieniem
potrzeb w zakresie doœwietlenia istniej¹cych i no-
wobudowanych pomieszczeñ na dzia³kach s¹sied-
nich.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA PRZEBUDOWY FUNKCJI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO LUB FUNCJI UZUPE£NIAJA-
CEJ.
Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê. 
Obs³uga komunikacyjna

W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

4. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynek (Kopernika 24) o histo-
ryczno–edukacyjnych wartoœciach architektonicz-
nych.

5. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym s¹sie-
dztwie w ramach prowadzonych prac rewitalizacyj-
nych i rewaloryzatorskich. 

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym wartoœciowy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone
(biologicznie czynne), tak aby nie emitowa³y zapy-
leñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe ele-
menty betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód
opadowych.

8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

9. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie we wnêtrzach (na
zapleczu) zabudowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabu-
dowê gara¿owo–us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze
samowoli budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwo-

œci formalno–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla
prawid³owego jej zagospodarowania. W³aœciwie
kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej w ramach
prowadzonej sukcesywnie rehabilitacji, rewitalizacji
i rewaloryzacji oficyn zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
10a.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ I US£UGOWEJ ORAZ REHABILITACJI, RE-
WITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY ULIC: KOPERNIKA ORAZ BA£TYCKIEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Funkcje us³ugowe oraz wszystkie funkcje uzupe³nia-
j¹ce dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca lokalizacjê. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zakaz rozbudowy obiektów. Przebudowê obiektu
funkcji podstawowej kszta³towaæ bez powiêksza-
nia powierzchni zabudowy i kubatury obiektu. Zlo-
kalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA PRZEBUDOWY FUNKCJI PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO LUB FUNCJI UZUPE£NIAJA-
CEJ.
Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê. Odleg³oœæ za-
budowy od pozosta³ych granic dzia³ek zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami techniczno–budow-
lanymi. Dozwala siê na ³¹czenie istniej¹cej zabu-
dowy z nowoprojektowan¹ zabudow¹ lokalizowan¹
na granicy s¹siaduj¹cych dzia³ek budowlanych.
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Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

Przebudowa lub modernizacja
Przebudowê lub modernizacjê kszta³towaæ w do-
stosowaniu do form i wysokoœci zabudowy zloka-
lizowanej w najbli¿szym otoczeniu, 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

4. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w ilo-
œci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji miesz-
kaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewitaliza-
cyjnych i rewaloryzatorskich. 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym wartoœciowy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych.

7. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu, zanieczyszczeñ oraz wibracji od komu-
nikacji ko³owej o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodli-
wie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane – t³umiæ stolark¹
okienn¹ o ponadnormatywnym wspó³czynniku izo-
lacji akustycznej.

8. INNE ZAPISY
Substandardowe zainwestowanie na zapleczu za-
budowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê gara¿o-
wo–us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze samowoli
budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿liwoœci formal-
no–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ dla prawid³o-
wego ich zagospodarowania. W³aœciwie kszta³towaæ
zieleñ rekreacji przydomowej w ramach prowadzonej
sukcesywnie rehabilitacji, rewitalizacji i rewaloryza-
cji oficyn zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
10b.MW.UH

DOCELOWA FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTA-
WOWEGO JEDNOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ Z DOCELOWYM PRZEZNACZENIEM TE-
RENU DLA FUNKCJI MIESZKALNO – US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce dla funkcji przezna-
czenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcje uci¹¿liwe. Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ us³ugow¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska w tym szczególnie funkcje gara-
¿owania na zapleczu zabudowy, funkcje gospodarczo
– magazynowe oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptuje siê istniej¹ca zabudowê do czasu powsta-
nia okolicznoœci formalno – prawnych jej wyprowa-
dzenia i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalona
funkcja docelow¹. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW IST-
NIEJACEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTA-
WOWEGO
Zabudowa

Brak ekonomicznie uzasadnionych okolicznoœci
inwestowania w ramach bie¿¹cych remontów lub
modernizacji. 
Zakaz rozbudowy istniej¹cych obiektów. Remon-
ty bie¿¹ce obiektów funkcji podstawowej wykony-
waæ bez powiêkszania powierzchni zabudowy i
kubatury obiektu. Zlokalizowaæ na dzia³ce urz¹-
dzenia niezbêdne dla prawid³owego realizowania
funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej
—Substandardowe zainwestowanie we wnêtrzach

zabudowy (w szczególnoœci „dzik¹” zabudowê
gara¿owo–us³ugow¹ wybudowan¹ w drodze sa-
mowoli budowlanej) likwidowaæ w miarê mo¿li-
woœci formalno–prawnych, uwalniaj¹c przestrzeñ
dla docelowego jej zagospodarowania.

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW DO-
CELOWEJ FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTA-
WOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Budowê obiektów funkcji podstawowej kszta³to-
waæ powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lo-
kalizacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla
prawid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Linie docelowej zabudowy funkcji przeznaczenia
podstawowego zgodnie z rysunkiem planu. Odle-
g³oœæ zabudowy od pozosta³ych granic dzia³ek
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami technicz-
no–budowlanymi.
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Dozwala siê na ³¹czenie istniej¹cej zabudowy z
nowoprojektowan¹ zabudow¹ lokalizowan¹ na
granicy s¹siaduj¹cych dzia³ek budowlanych.

Wysokoœæ nowej zabudowy
Budowê kszta³towaæ w dostosowaniu do form i wy-
sokoœci zabudowy zlokalizowanej w najbli¿szym
otoczeniu, jednak nie wy¿sza ni¿ III kondygnacje
nadziemne. Dozwala siê na jedna kondygnacje
podziemn¹ 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych na terenie posesji

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy – z otaczaj¹cych dróg
dojazdowych. 

4. PARKINGI
Bilansowaæ i zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w
iloœci–1,5 stan. na 100 m2 p.u oraz dla funkcji
mieszkaniowej 1 mp/4 mieszkania w najbli¿szym
s¹siedztwie w ramach prowadzonych prac rewi-
talizacyjnych i rewaloryzatorskich. 

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê istniej¹ce rozwi¹zania w oparciu o

istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przyleg³ych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

—Ogrzewanie w oparciu o ekologiczne media grzew-
cze.

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym wartoœciowy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone
(biologicznie czynne), tak aby nie emitowa³y zapy-
leñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe ele-
menty betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód
opadowych. Zaplecze zabudowy ³¹czyæ funkcjonal-
nie z przestrzenia frontu zabudowy w kondygnacji
przyziemia nowoprojektowanej zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
11.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUNKCJI MIESZKAL-
NO–US£UGOWEJ 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce dla funkcji przezna-
czenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Przebudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ po-
wierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê
na dzia³ce zabudowy oraz urz¹dzeñ niezbêdnych
dla prawid³owego realizowania funkcji przezna-
czenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA NOWEJ ZABUDOWY FUNKCJI PRZEZNACZE-
NIA PODSTAWOWEGO
Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy

Maksymalnie IV kondygnacje nadziemne w tym
kondygnacja poddasza u¿ytkowego.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy lokalizowanej na granicy s¹siaduj¹cych
dzia³ek budowlanych z zabudow¹ istniej¹c¹.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 70%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 10% dzia³ki.

Obs³uga komunikacyjna
W sposób dotychczasowy z przyleg³ych pasów
dróg dojazdowych i lokalnych.

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci dostosowa-
nej do przyjêtego programu u¿ytkowego.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê rozwi¹zania dotychczasowe w opar-

ciu o istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przy-
leg³ych na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
—Na terenach utwardzonych stosowaæ drobnowy-

miarowe elementy zapewniaj¹ce infiltracjê wód
opadowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2647 — Poz. 826



JEDNOSTKA PLANU
12.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej
—parkingów dla samochodów osobowych

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê wtórny podzia³ terenu. Nowowydzie-
lone dzia³ki minimum 500 m2, Dozwala siê dokony-
wanie podzia³ów nieruchomoœci niezale¿nie od
ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Zabudowa
Zwarta zabudowa szeregowa, w przypadku doko-
nania wtórnych podzia³ów geodezyjnych.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
Maksymalnie IV kondygnacje nadziemne w tym
poddasze u¿ytkowe. Jedna kondygnacja podziem-
na.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Urz¹dziæ zieleñ

nasadzeniami niskimi ekranuj¹c ha³as odkomunika-
cyjny.

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego lub obszarach s¹siednich.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – obs³uga komunikacyjna z nowoprojekto-

wanych dróg dojazdowych 48.KD
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kiliñskiego
—ogrzewanie – z istniej¹cej sieci w ulicy Partyzan-

tów lub ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w
ulicy Kiliñskiego

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kiliñskiego.

5. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu oddzia³uj¹cego szkodliwie na zdrowie
ludzi od komunikacji ko³owej – t³umiæ rozcz³onkowa-
niem zabudowy parteru oraz stolark¹ okienn¹ o po-
nadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej
w ramach realizacji nowych inwestycji.

6. ZAGOSPODAROWANIE TYMCZASOWE
Dozwala siê zagospodarowanie tymczasowe terenu
w postaci u¿ytkowania zespo³u gara¿owego zloka-
lizowanego na zapleczu dzia³ki 663/1 (dzia³ki nr od
662/2 do 662/20). U¿ytkowanie przedmiotowego ze-
spo³u gara¿owego mo¿liwe jedynie do czasu uzy-
skania przez w³aœciciela terenu mo¿liwoœci formalno
– prawnych umo¿liwiaj¹cych likwidacjê zespo³u i
trwa³e zagospodarowanie terenu polegaj¹ce na uzu-
pe³nieniu zabudowy pierzei ul. Kopernika zwartym, IV
– kondygnacyjnym, zespo³em zabudowy mieszkal-
no – us³ugowej.

7. INNE ZAPISY
Zaplecze zabudowy ³¹czyæ funkcjonalnie z przestrze-
nia frontu zabudowy, tworz¹c przeœwity, przejœcia
bramowe w kondygnacji przyziemia nowoprojekto-
wanej zabudowy w ramach realizacji nowych zamie-
rzeñ inwestycyjnych. Nadmiar wód opadowych
retencjonowaæ na zagospodarowywanym terenie.
Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabu-
dowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycz-
nymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych
otaczaj¹cej zabudowy. Ponad to strefa „OW” obser-
wacji archeologicznej. Ustalenia jak § 8 (Ustalenia
w zakresie kultury).

8. ISTNIEJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA!
Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ mo¿liwa po
wyprowadzeniu z terenu kompleksu gara¿owego,
zabudowy gospodarczej oraz prze³o¿eniem niewska-
zanego materia³em geodezyjnym uzbrojenia w za-
kresie infrastruktury technicznej. 

JEDNOSTKA PLANU
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FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU
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OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ (UZUPE£NIENIA
ZWARTEJ ZABUDOWY ULICOWEJ PIERZEJI ULI-
CY KOPERNIKA)

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Usytuowanie w strukturze miasta
Uprzywilejowana lokalizacja w pierzei ulicy Ko-
pernika

Zabudowa
Obowi¹zuj¹ca zwarta zabudowa utrzymuj¹ca pie-
rzeje ulicy Kopernika. Z wzglêdu na szczególn¹
lokalizacjê przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne pro-
jektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi
walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ
stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy. Projektowaæ
dominanty organizuj¹ce i identyfikuj¹ce obszar w
strukturze œródmieœcia. Zaplecze zabudowy ³¹-
czyæ funkcjonalnie z przestrzenia frontu zabudo-
wy w kondygnacji przyziemia nowoprojektowanej
zabudowy w ramach realizacji nowych zamierzeñ
inwestycyjnych.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe. Nie wy¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy
s¹siedniej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;

Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy lokalizowanej na granicy s¹siaduj¹cych
dzia³ek budowlanych z zabudow¹ istniej¹c¹.

Podcieñ
Obowi¹zek odsuniêcia linii zabudowy w kondy-
gnacji przyziemia – minimum 1,5 m w g³¹b traktu
zabudowy wzglêdem kondygnacji wy¿szych.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan. na
100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2 miesz-
kania w s¹siednich jednostkach planu. (pasie drogo-
wym ulicy Kopernika). Zakaz urz¹dzania miejsc
postojowych w obszarze przeznaczenia podstawowego.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – obs³uga komunikacyjna z ulicy Kopernika
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika
—ogrzewanie – z doprowadzonej sieci miejskiej lub

ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w ulicy Ko-
pernika

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kopernika

5. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu oddzia³uj¹cego szkodliwie na zdrowie
ludzi od komunikacji ko³owej – t³umiæ rozcz³onkowa-
niem zabudowy parteru oraz stolark¹ okienn¹ o po-
nadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej
w ramach realizacji nowych inwestycji.

6. ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA!

Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ dla obsza-
ru mo¿liwa po prze³o¿eniu niewskazanego materia-
³em geodezyjnym uzbrojenia w zakresie infrastruktury
technicznej. 

JEDNOSTKA PLANU
13a.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ (UZUPE£NIENIA
ZWARTEJ ZABUDOWY ULICOWEJ PIERZEJI ULI-
CY KOPERNIKA)

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 
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FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Usytuowanie w strukturze miasta
Uprzywilejowana lokalizacja w pierzei ulicy Ko-
pernika

Zabudowa
Obowi¹zuj¹ca zwarta zabudowa utrzymuj¹ca pie-
rzeje ulicy Kopernika. Z wzglêdu na szczególn¹
lokalizacjê przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne pro-
jektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi
walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ
stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy. Projektowaæ
dominanty organizuj¹ce i identyfikuj¹ce obszar w
strukturze œródmieœcia. Zaplecze zabudowy ³¹-
czyæ funkcjonalnie z przestrzenia frontu zabudo-
wy, tworz¹c przeœwity, przejœcia bramowe w
kondygnacji przyziemia nowoprojektowanej zabu-
dowy w ramach realizacji nowych zamierzeñ in-
westycyjnych.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe. Nie wy¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy
s¹siedniej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy lokalizowanej na granicy s¹siaduj¹cych
dzia³ek budowlanych z zabudow¹ istniej¹c¹.

Przejœcia bramowe
Wed³ug rysunku planu.

Podcieñ
Obowi¹zek odsuniêcia linii zabudowy w kondy-
gnacji przyziemia – minimum 1,5 m w g³¹b traktu
zabudowy wzglêdem kondygnacji wy¿szych.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania w s¹siednich jednostkach planu. (pasie
drogowym ulicy Kopernika). Zakaz urz¹dzania miejsc
postojowych w obszarze przeznaczenia podstawowe-
go.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – obs³uga komunikacyjna z ulicy Kopernika
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika
—ogrzewanie – z doprowadzonej sieci miejskiej lub

ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w ulicy Ko-
pernika

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kopernika

5. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu oddzia³uj¹cego szkodliwie na zdrowie
ludzi od komunikacji ko³owej – t³umiæ rozcz³onkowa-
niem zabudowy parteru oraz stolark¹ okienn¹ o po-
nadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej
w ramach realizacji nowych inwestycji.

6. ZAGOSPODAROWANIE TYMCZASOWE
Dozwala siê zagospodarowanie tymczasowe terenu
w postaci u¿ytkowania zespo³u gara¿owego zloka-
lizowanego na zapleczu dzia³ki 663/1 (dzia³ki nr od
662/2 do 662/20). U¿ytkowanie przedmiotowego ze-
spo³u gara¿owego mo¿liwe jedynie do czasu uzy-
skania przez w³aœciciela terenu mo¿liwoœci formalno
– prawnych umo¿liwiaj¹cych likwidacjê zespo³u i
trwa³e zagospodarowanie terenu polegaj¹ce na uzu-
pe³nieniu zabudowy pierzei ul. Kopernika zwartym, IV
– kondygnacyjnym, zespo³em zabudowy mieszkal-
no us³ugowej.

7. ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA!
Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ dla obsza-
ru mo¿liwa po wyprowadzeniu z terenów zabudowy
gospodarczej, kompleksu gara¿owego oraz prze³o-
¿eniem niewykazanego materia³em geodezyjnym
uzbrojenia w zakresie infrastruktury technicznej. 
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JEDNOSTKA PLANU
13b.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ (UZUPE£NIENIA
ZWARTEJ ZABUDOWY ULICOWEJ PIERZEJI ULI-
CY KOPERNIKA)

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Usytuowanie w strukturze miasta
Uprzywilejowana lokalizacja w pierzei ulicy Ko-
pernika

Zabudowa
Obowi¹zuj¹ca zwarta zabudowa utrzymuj¹ca pie-
rzeje ulicy Kopernika. Z wzglêdu na szczególn¹ lo-
kalizacjê przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne
projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysoki-
mi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ
stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy. Projektowaæ
dominanty organizuj¹ce i identyfikuj¹ce obszar w
strukturze œródmieœcia. Zaplecze zabudowy ³¹czyæ
funkcjonalnie z przestrzenia frontu zabudowy, two-
rz¹c przeœwity, przejœcia bramowe w kondygnacji
przyziemia nowoprojektowanej zabudowy w ramach
realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci Rozdzia³u IV Ustalenia do-
tycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci oraz renty planistycznej.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
III kondygnacje nadziemne oraz poddasze u¿yt-
kowe. Nie wy¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy
s¹siedniej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy lokalizowanej na granicy s¹siaduj¹cych
dzia³ek budowlanych z zabudow¹ istniej¹c¹.

Przejœcia bramowe
Wed³ug rysunku planu.

Podcieñ
Obowi¹zek odsuniêcia linii zabudowy w kondy-
gnacji przyziemia – minimum 1,5 m w g³¹b traktu
zabudowy wzglêdem kondygnacji wy¿szych.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania w s¹siednich jednostkach planu. (pasie
drogowym ulicy Kopernika). Zakaz urz¹dzania miejsc
postojowych w obszarze przeznaczenia podstawowe-
go.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – obs³uga komunikacyjna z ulicy Kopernika
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika
—ogrzewanie – z doprowadzonej sieci miejskiej lub

ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w ulicy Ko-
pernika

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kopernika

5. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu oddzia³uj¹cego szkodliwie na zdrowie
ludzi od komunikacji ko³owej – t³umiæ rozcz³onkowa-
niem zabudowy parteru oraz stolark¹ okienn¹ o po-
nadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej
w ramach realizacji nowych inwestycji.

6. ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA!

Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ dla obsza-
ru mo¿liwa po prze³o¿eniu niewykazanego materia-
³em geodezyjnym uzbrojenia w zakresie infrastruktury
technicznej. 

JEDNOSTKA PLANU
14 MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU
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OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej
—parkingów dla samochodów osobowych

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê wtórny podzia³ terenu. Nowowydzie-
lone dzia³ki minimum 500 m2, Dozwala siê dokony-
wanie podzia³ów nieruchomoœci niezale¿nie od
ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Zabudowa
Zwarta zabudowa szeregowa, w przypadku doko-
nania wtórnych podzia³ów geodezyjnych.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe oraz jedna kondygnacja podziemna
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy lokalizowanej na granicy s¹siaduj¹cych
dzia³ek budowlanych z zabudow¹ istniej¹c¹.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak
aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ
drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniaj¹ce
infiltracjê wód opadowych. Urz¹dziæ zieleñ nasadze-
niami niskimi ekranuj¹c ha³as odkomunikacyjny.

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – obs³uga komunikacyjna z nowoprojekto-

wanych dróg dojazdowych 48.KD
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kiliñskiego
—ogrzewanie – z istniej¹cej sieci w ulicy Partyzan-

tów lub ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w
ulicy Kiliñskiego

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kiliñskiego.

5. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa ha³asu oddzia³uj¹cego szkodliwie na zdrowie
ludzi od komunikacji ko³owej – t³umiæ rozcz³onkowa-
niem zabudowy parteru oraz stolark¹ okienn¹ o po-
nadnormatywnym wspó³czynniku izolacji akustycznej
w ramach realizacji nowych inwestycji.

6. INNE ZAPISY
Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie prze-
strzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity, przejœcia bra-
mowe w kondygnacji przyziemia w ramach realizacji
nowych zamierzeñ inwestycyjnych. Nadmiar wód
opadowych retencjonowaæ na zagospodarowywa-
nym terenie. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne pro-
jektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi
walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ
stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy. Ponad to stre-
fa „OW” obserwacji archeologicznej. Ustalenia jak 
§ 8 (Ustalenia w zakresie kultury). 

JEDNOSTKA PLANU
15.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO–US£UGOWEJ oraz REHABILITACJI,
REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ISTNIEJ¥CEJ
ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ULICY KOPERNIKA.

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
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powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Usytuowanie w strukturze miasta
Uprzywilejowana lokalizacja w pierzei ulicy Ko-
pernika

Zabudowa
Obowi¹zuj¹ca zwarta zabudowa utrzymuj¹ca pie-
rzeje ulicy Kopernika od strony pó³nocnej. Od stro-
ny po³udniowej zabudowa zgodnie z lini¹
zabudowy wskazan¹ rysunkiem planu eksponu-
j¹ca s¹siednia zabudowê obiektu spichlerza. Z
wzglêdu na szczególn¹ lokalizacjê przyj¹æ rozwi¹-
zania stylistyczne projektowanej zabudowy wy-
ró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otacza-
j¹cej zabudowy. Projektowaæ dominanty organi-
zuj¹ce i identyfikuj¹ce obszar w strukturze
œródmieœcia. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce
wietrzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c prze-
œwity, przejœcia bramowe w kondygnacji przyzie-
mia w ramach realizacji nowych zamierzeñ
inwestycyjnych.

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê wtórny podzia³ terenu. Nowowydzie-
lone dzia³ki minimum 500 m2, Dozwala siê dokony-
wanie podzia³ów nieruchomoœci niezale¿nie od
ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe. Nie wy¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy
s¹siedniej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych sposobów kszta³towania zabudowy
w kondygnacji przyziemia;
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy lokalizowanej na granicy s¹siaduj¹cych
dzia³ek budowlanych z zabudow¹ istniej¹c¹.

Przejœcia bramowe
Wed³ug rysunku planu.

Podcieñ
Obowi¹zek odsuniêcia linii zabudowy w kondy-
gnacji przyziemia – minimum 1,5 m w g³¹b traktu
zabudowy wzglêdem kondygnacji wy¿szych.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,

tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania na zapleczu obszaru przeznaczenia pod-
stawowego oraz w s¹siednich jednostkach planu.
(pasie drogowym ulicy Kopernika).

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – obs³uga komunikacyjna z ulicy Kopernika
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika
—ogrzewanie – z doprowadzonej sieci miejskiej lub

ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w ulicy Ko-
pernika b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci.

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kopernika

5. ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA! 
Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ dla obsza-
ru mo¿liwa po wyprowadzeniu z terenów zabudowy
gospodarczej oraz prze³o¿eniem niewykazanego ma-
teria³em geodezyjnym uzbrojenia w zakresie infra-
struktury technicznej. Ponad to, lokalizacja nowej
zabudowy warunkowana prze³o¿eniem istniej¹cego
(wykazanego materia³em geodezyjnym) uzbrojenia
w zakresie sieci kanalizacji deszczowej (kolektor
deszczowy kd 2000x1000) i gazowej, zgodnie z su-
gesti¹ przebiegu wskazan¹ rysunkiem planu. 

6. INNE ZAPISY
W³aœciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej
w ramach realizacji nowych zamierzeñ inwestycyj-
nych. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrze-
nie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Wy-
cofaæ liniê zabudowy w kondygnacji parteru minimal-
nie 1,5 m wzglêdem linii zabudowy kondygnacji
wy¿szych. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projekto-
wanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walora-
mi estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ styli-
stycznych. 

JEDNOSTKA PLANU
16.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO–US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
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cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê wtórny podzia³ terenu. Nowowydzie-
lone dzia³ki minimum 500 m2, Dozwala siê dokony-
wanie podzia³ów nieruchomoœci niezale¿nie od
ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Zabudowa
Nakaz budowy zwartego kompleksu (szereg) za-
budowy i zakaz zabudowy wolnostoj¹cej w przy-
padku dokonania wtórnych podzia³ów
geodezyjnych. £¹czyæ funkcjonalnie przestrzeñ
zaplecza zabudowy z przestrzenia frontu w kondy-
gnacji przyziemia w ramach realizacji nowego za-
mierzenia inwestycyjnych.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe oraz jedna kondygnacja podziemna. Nie wy-
¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy s¹siedniej.
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania na zapleczu obszaru przeznaczenia pod-
stawowego oraz w s¹siednich jednostkach planu.
(pasie drogowym ulicy Gwardii Ludowej).

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – obs³uga komunikacyjna z ulicy Gwardii Lu-

dowej.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Gwardii Ludowej.

—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-
zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci 

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Gwardii Ludowej.

5. INNE ZAPISY
Lokalizacja nowej zabudowy warunkowana likwida-
cj¹ istniej¹cej substandardowej zabudowy w bardzo
z³ym stanie technicznym oraz prze³o¿eniem istnie-
j¹cego uzbrojenia. Nakaz budowy zwartego kom-
pleksu (szereg). Zakaz zabudowy wolnostoj¹cej.
W³aœciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej
w ramach realizacji w/w zabudowy. Przyj¹æ rozwi¹-
zania stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿-
niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy.

6. ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA! Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ
dla obszaru mo¿liwa po likwidacji z terenu substan-
dardowej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej
w bardzo z³ym stanie technicznym oraz prze³o¿e-
niem niewykazanego materia³em geodezyjnym uzbro-
jenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

JEDNOSTKA PLANU
17.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Wykonaæ korekty w³asnoœci zgodnie z rysunkiem
planu porz¹dkuj¹ce w³asnoœæ. Po korektach w za-
kresie w³asnoœci dozwala siê wtórny podzia³ tere-
nu. Wydzielenia nowych posesji dla zabudowy
mieszkalno – us³ugowej dokonaæ tak aby po-
wierzchnia nowowydzielonych dzia³ek nie by³a
mniejsza ni¿ 800 m2. Wydzielaj¹c nowe dzia³ki za-
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pewniæ dojazd ko³owy ka¿dej nowowydzielonej
dzia³ce. Omawiane podzia³y geodezyjne dokonaæ
w oparciu o koncepcjê zagospodarowania terenu
w granicach w³asnoœci w uzgodnieniu z w³aœci-
wym organem do spraw gospodarki przestrzen-
nej i budownictwa Urzêdu Miasta okreœlaj¹cej:
1) uk³ad projektowanych dróg dojazdowych wi¹-

¿¹cy siê z uk³adem istniej¹cych b¹dŸ projekto-
wanych dróg publicznych.

2) projektowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
3) usytuowanie projektowanych budynków miesz-

kalno – us³ugowych oraz obiektów i urz¹dzeñ
im towarzysz¹cych.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe oraz jedna kondygnacja podziemna. Nie wy-
¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy s¹siedniej.
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Nie ustala siê.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – max 50%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 30% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania w terenie przeznaczenia podstawowe-
go.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – G³ówny wjazd ko³owy z nowoprojektowa-

nej drogi dojazdowej (53.KD) po³¹czonej z ulic¹
Kopernika.

—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy
Kopernika

—ogrzewanie – z doprowadzonej sieci miejskiej lub
ogrzewanie gazowe z istniej¹cej sieci w ulicy Ko-
pernika

—wody opadowe – do istniej¹cej kanalizacji w ulicy
Kopernika

5. INNE ZAPISY
Lokalizacja nowej zabudowy warunkowana likwida-
cj¹ istniej¹cej substandardowej zabudowy w bardzo
z³ym stanie technicznym oraz prze³o¿eniem istnie-
j¹cego uzbrojenia. W³aœciwie kszta³towaæ zieleñ re-
kreacji przydomowej w ramach realizacji w/w
zabudowy. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wie-
trzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Przy-
j¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudo-
wy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,

nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
19.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Zabudowa
Zwarta ulicowa zabudowa wielorodzinna, z us³u-
gami w kondygnacji parteru lokalizowana na nowo-
wydzielonej dzia³ce zgodnie z ustaleniami rysunku
planu. Z wzglêdu na szczególn¹ lokalizacjê przy-
j¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabu-
dowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami
estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycz-
nych otaczaj¹cej zabudowy. Projektowaæ domi-
nanty organizuj¹ce i identyfikuj¹ce obszar w
strukturze œródmieœcia. Zapewniæ rozwi¹zania za-
pewniaj¹ce po³¹czenie funkcjonalne przestrzeni
zaplecza zabudowy z jej frontem w kondygnacji
przyziemia w ramach realizacji nowych zamierzeñ
inwestycyjnych.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Wtórne podzia³y geodezyjne wykonaæ wed³ug dys-
pozycji rysunku planu Na nowowydzielonych dzia³-
kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c
pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miej-
sce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy
wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc parkingowych wy-
nikaj¹c¹ z nowej funkcji), Dozwala siê dokonywa-
nie podzia³ów nieruchomoœci niezale¿nie od
ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
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kowe oraz jedna kondygnacja podziemna. Nie wy-
¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy s¹siedniej.
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu. Dozwala siê na ³¹czenie
nowoprojektowanej zabudowy lokalizowanej na
granicy s¹siaduj¹cych dzia³ek budowlanych z za-
budow¹ istniej¹c¹.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania w s¹siednich jednostkach planu. (pasie
drogowym ulicy Kopernika). Zakaz urz¹dzania miejsc
postojowych w obszarze przeznaczenia podstawowe-
go.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z nowoprojektowa-

nej drogi dojazdowej po³¹czonej z ulic¹ Kopernika.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika.
—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-

zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci
—wody opadowe – do projektowanej kanalizacji w

ulicy Kopernika.
5. INNE ZAPISY

Lokalizacja nowej zabudowy warunkowana prze³o-
¿eniem istniej¹cego uzbrojenia. Uwzglêdniæ istnie-
j¹ce ró¿nice rzêdnych terenu w koncepcji
zagospodarowania terenu. W³aœciwie kszta³towaæ
zieleñ rekreacji przydomowej w ramach realizacji za-
budowy. Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowa-
nej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami
estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycz-
nych otaczaj¹cej zabudowy.

6. ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA! Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ
dla obszaru mo¿liwa po prze³o¿eniu niewykazane-
go materia³em geodezyjnym uzbrojenia w zakresie in-
frastruktury technicznej. 

JEDNOSTKA PLANU
20.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKALNO – US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Zabudowa
Wskazana zwarta ulicowa zabudowa wielorodzin-
na, z us³ugami w kondygnacji parteru lokalizowa-
na na nowowydzielonych dzia³kach zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem. Z wzglêdu na szczegól-
n¹ lokalizacjê przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne
projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wyso-
kimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do roz-
wi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy.
Projektowaæ dominanty organizuj¹ce i identyfiku-
j¹ce obszar w strukturze œródmieœcia. Zapewniæ
rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie przestrzeni
zabudowy, tworz¹c przeœwity, przejœcia bramowe
w kondygnacji przyziemia w ramach realizacji no-
wych zamierzeñ inwestycyjnych.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Wtórne podzia³y geodezyjne wykonaæ wed³ug dys-
pozycji rysunku planu Na nowowydzielonych dzia³-
kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c
pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miej-
sce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy
wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc parkingowych wy-
nikaj¹c¹ z nowej funkcji), Dozwala siê dokonywa-
nie podzia³ów nieruchomoœci niezale¿nie od
ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe oraz jedna kondygnacja podziemna. Nie wy-
¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy s¹siedniej.
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Wed³ug rysunku planu. Dozwala siê na ³¹czenie
nowoprojektowanej zabudowy lokalizowanej na
granicy s¹siaduj¹cych dzia³ek budowlanych z za-
budow¹ istniej¹c¹.
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Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej 1 mp/2
mieszkania w s¹siednich jednostkach planu. (pasie
drogowym ulicy Kopernika). Zakaz urz¹dzania miejsc
postojowych w obszarze przeznaczenia podstawowe-
go.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z nowoprojektowa-

nej drogi dojazdowej po³¹czonej z ulic¹ Kopernika.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika.
—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-

zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci
—wody opadowe – do projektowanej kanalizacji w

ulicy Kopernika.
5. INNE ZAPISY

Lokalizacja nowej zabudowy warunkowana prze³o-
¿eniem istniej¹cego uzbrojenia. Uwzglêdniæ istnie-
j¹ce ró¿nice rzêdnych terenu w koncepcji
zagospodarowania terenu. W³aœciwie kszta³towaæ
zieleñ rekreacji przydomowej w ramach realizacji za-
budowy. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wie-
trzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. Przy-
j¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudo-
wy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy.

6. ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE
UWAGA! Mo¿liwoœæ realizacji powy¿szych ustaleñ
dla obszaru mo¿liwa po prze³o¿eniu niewykazane-
go materia³em geodezyjnym uzbrojenia w zakresie in-
frastruktury technicznej. 

JEDNOSTKA PLANU
20./UR/

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOUSTALONEJ, WARIANTOWEJ
FUNKCJI US£UG RZEMIOS£A których œwiadczenie
mo¿e byæ uci¹¿liwe w rozumieniu obowi¹zuj¹cych
przepisów 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—miejsc parkowania
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Zabudowa
Preferowany zwarty kompleks zabudowy us³ugo-
wej, funkcje dope³niaj¹ce dla przeznaczenia pod-
stawowego lokalizowaæ na obrze¿ach dzia³ki
wytwarzaj¹c formê dziedziñca 

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Wtórne podzia³y geodezyjne wykonaæ wed³ug dys-
pozycji rysunku planu Na nowowydzielonych dzia³-
kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla
prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c
pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miej-
sce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy
wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc parkingowych wy-
nikaj¹c¹ z nowej funkcji). Dozwala siê dokonywa-
nie podzia³ów nieruchomoœci niezale¿nie od
ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
II kondygnacje nadziemne oraz poddasze u¿ytko-
we. 

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Nie ustala siê

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – maksymalnie 40%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 40% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie wyeliminowaæ dzia³alnoœæ powoduj¹-
c¹:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-

nej w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych do-
puszczalnych wartoœci stê¿eñ substancji zanieczy-
szczaj¹cych w powietrzu.

Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym istniej¹cy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Sto-
sowaæ drobnowymiarowe elementy betonowe za-
pewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego 
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4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z ulicy Kopernika lub

Orzeszkowej.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Orzeszkowej
—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-

zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci
—wody opadowe – do projektowanej kanalizacji w

ulicy Orzeszkowej.
5. INNE ZAPISY

Bezwzglêdny nakaz utrzymania jakoœci norm œrodo-
wiskowych w zakresie powietrza i ha³asu oraz innych
czynników mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie dla ¿ycia
i zdrowia ludzi po uruchomieniu dzia³ania funkcji
przeznaczenia podstawowego. Lokalizacja nowej
zabudowy warunkowana prze³o¿eniem istniej¹cego
uzbrojenia. Uwzglêdniæ istniej¹ce ró¿nice rzêdnych
terenu w koncepcji zagospodarowania terenu. Przy-
j¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudo-
wy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. 

6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przekroczenie norm jakoœci œrodowiska w wyniku
uruchomieniu dzia³ania funkcji przeznaczenia podsta-
wowego. 

JEDNOSTKA PLANU
20a.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Now¹ zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ
powierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokali-
zacjê na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla pra-
wid³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej
—parkingów dla samochodów osobowych

Zabudowa
W przypadku dystrybucji terenu pojedynczym in-
westorom dozwala siê zabudowê wolnostoj¹c¹ lo-

kalizowan¹ na nowowydzielonych dzia³kach zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym prawem. W przypadku inwe-
stora zorganizowanego nabywaj¹cego prawo do
ca³ego terenu, preferowany zwarty kompleks za-
budowy. Projektowaæ dominanty organizuj¹ce i
identyfikuj¹ce obszar w strukturze œródmieœcia.
Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie
przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity, przej-
œcia bramowe w kondygnacji przyziemia w ramach
realizacji nowych zamierzeñ inwestycyjnych.

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Nowowydzielone dzia³ki nie mniejsze ni¿ 300 m2.
Na nowowydzielonych dzia³kach bilansowaæ prze-
strzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowa-
nia zabudowy bior¹c pod uwagê niezbêdne funkcje
towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta-
³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc
parkingowych wynikaj¹c¹ z nowej funkcji), Dozwa-
la siê dokonywanie podzia³ów nieruchomoœci nie-
zale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
IV kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿yt-
kowe. Nie wy¿ej jednak ni¿ wysokoœæ zabudowy
s¹siedniej.

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Forma dachu
Dachy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form istnie-
j¹cej zabudowy.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – maksymalnie 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego oraz s¹siednich jednostkach planu. (pasie dro-
gowym ulicy Orzeszkowej). 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z ulicy Orzeszkowej.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Orzeszkowej
—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-

zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci
—wody opadowe – do projektowanej kanalizacji w

ulicy Orzeszkowej.
5. INNE ZAPISY

W³aœciwie kszta³towaæ zieleñ rekreacji przydomowej
w ramach realizacji zabudowy. Przyj¹æ rozwi¹zania
stylistyczne projektowanej zabudowy wyró¿niaj¹ce
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siê wysokimi walorami estetycznymi, nawi¹zuj¹c do
rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
21.MW

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKAL-
NEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza oraz funkcje ga-
ra¿owania na zapleczu zabudowy.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Zabudowa

Adaptacja stanu istniej¹cego. Zakaz rozbudowy i
nadbudowy. Zlokalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia
niezbêdne dla prawid³owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej
Dozwala siê na przebudowe lub modernizacjê

Przebudowa lub modernizacja
Przebudowê lub modernizacjê obiektu funkcji pod-
stawowej kszta³towaæ bez powiêkszania po-
wierzchni zabudowy i kubatury obiektu z
zachowaniem formy i wystroju zewnêtrznego bu-
dynku w tym: usytuowanie okien, gzymsów i in-
nych elementów architektonicznych wp³ywaj¹cych
na estetykê budynku.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu lub treœci art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami.

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-

nej w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych do-
puszczalnych wartoœci stê¿eñ substancji zanieczy-
szczaj¹cych w powietrzu. 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptacja stanu istniej¹cego

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-

chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynek (Gwardii Ludowej 4) o
wysokich walorach architektonicznych objêty ochro-
n¹ WKZ na podstawie niniejszego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia jak
w rozdziale VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej”. 

JEDNOSTKA PLANU
22.MW

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKAL-
NEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza oraz funkcje ga-
ra¿owania na zapleczu zabudowy.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Zabudowa

Adaptacja stanu istniej¹cego. Zakaz rozbudowy i
nadbudowy. Zlokalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia
niezbêdne dla prawid³owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej
Dozwala siê na przebudowe lub modernizacjê

Przebudowa lub modernizacja
Przebudowê lub modernizacjê obiektu funkcji pod-
stawowej kszta³towaæ bez powiêkszania po-
wierzchni zabudowy i kubatury obiektu z
zachowaniem formy i wystroju zewnêtrznego bu-
dynku w tym: usytuowanie okien, gzymsów i in-
nych elementów architektonicznych wp³ywaj¹cych
na estetykê budynku.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu lub treœci art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami.

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
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—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-
nej w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych do-
puszczalnych wartoœci stê¿eñ substancji zanieczy-
szczaj¹cych w powietrzu. 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptacja stanu istniej¹cego 

JEDNOSTKA PLANU
23.MW

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKAL-
NEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza oraz funkcje ga-
ra¿owania na zapleczu zabudowy.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Wtórny podzia³ nieruchomoœci

Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu lub treœci art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami.

Zabudowa istniej¹ca
Adaptacja stanu istniej¹cego, zakaz nowych wy-
budowañ dla funkcji przeznaczenia podstawowe-
go.

2. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CE 
Nowa zabudowa funkcji towarzysz¹cych

Dozwala siê now¹ zabudowê tylko dla funkcji to-
warzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawo-
wego w iloœci dostosowanej do jej programu. Nowa
zabudowê lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem w dostosowanie do linii zabudowy okreœlo-
nych rysunkiem planu. 

—Wysokoœæ
Zabudowa parterowa bez podpiwniczenia

3. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-

nej w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych do-
puszczalnych wartoœci stê¿eñ substancji zanieczy-
szczaj¹cych w powietrzu. 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptacja stanu istniej¹cego

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Budynek (Wandy 11) o wysokich walorach architek-
tonicznych objêty ochron¹ WKZ na podstawie niniej-
szego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia jak w rozdziale VII „Obo-
wi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej”. 

JEDNOSTKA PLANU
24.MW

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKAL-
NEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza oraz funkcje ga-
ra¿owania na zapleczu zabudowy.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Wtórny podzia³ nieruchomoœci

Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu lub treœci art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami.

Zabudowa istniej¹ca
Adaptacja stanu istniej¹cego, zakaz nowych wy-
budowañ dla funkcji przeznaczenia podstawowe-
go.

2. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CE 
Nowa zabudowa funkcji towarzysz¹cych

Dozwala siê now¹ zabudowê tylko dla funkcji to-
warzysz¹cych funkcji przeznaczenia podstawo-
wego w iloœci dostosowanej do jej programu. Nowa
zabudowê lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem w dostosowanie do linii zabudowy okreœlo-
nych rysunkiem planu. 

— Wysokoœæ
Zabudowa parterowa bez podpiwniczenia

3. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
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—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-
nej w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych do-
puszczalnych wartoœci stê¿eñ substancji
zanieczyszczaj¹cych w powietrzu. 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptacja stanu istniej¹cego

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Budynek (Podchor¹¿ych 9) o wysokich walorach ar-
chitektonicznych objêty ochron¹ WKZ na podstawie
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia jak w rozdziale VII „Obo-
wi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej”. 

JEDNOSTKA PLANU
25.MW

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKAL-
NEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza oraz funkcje ga-
ra¿owania na zapleczu zabudowy.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Zabudowa

Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê moder-
nizacjê i remonty istniej¹cej zabudowy. Zakaz roz-
budowy i nadbudowy.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Bezwzglêdny zakaz wykonywania wtórnych po-
dzia³ów geodezyjnych w celu wydzielenia samo-
dzielnych dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem
dokonywania wtórnych podzia³ów s³u¿¹cych ko-
rektom w zakresie w³asnoœci lub porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu lub treœci art. 95 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami.

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-

nej w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych do-
puszczalnych wartoœci stê¿eñ substancji zanieczy-
szczaj¹cych w powietrzu. 

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptacja stanu istniej¹cego 

JEDNOSTKA PLANU
26.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKANIOWO – US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym szcze-
gólnie: handel, us³ugi sportu i rekreacji, gastrono-
mia.

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE
W JEDNOSTCE PLANU

Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z funkcj¹ przezna-
czenia podstawowego b¹dŸ zwi¹zane z u¿ytkowa-
niem obiektów funkcji przeznaczenia podstawowego
mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska oraz wielkopowierzchniowe
obiekty handlu i us³ug.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy
1. Obszar przekszta³ceñ zdegradowanej przestrze-

ni po relokowanej zajezdni autobusowej. Uwolniæ
przestrzeñ dla funkcji przeznaczenia podstawo-
wego. Wykonaæ pe³n¹ inwentaryzacjê uzbrojenia:
nad i podziemnego, pozosta³ego po zajezdni au-
tobusowej. Dokonaæ ekspertyz geofizycznych po-
twierdzaj¹cych mo¿liwoœæ wprowadzenia funkcji
przeznaczenia podstawowego. W przypadku ne-
gatywnych ocen dokonaæ rekultywacji i wymiany
gruntu do wartoœci okreœlonych w przeprowadzo-
nych ekspertyzach Lokalizacja nowej zabudowy
warunkowana prze³o¿eniem (adaptacj¹) pozosta-
³ego uzbrojenia. 

2. Now¹ zabudowê funkcji przeznaczenia podstawo-
wego kszta³towaæ powierzchniowo w sposób
umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê na dzia³ce urz¹dzeñ nie-
zbêdnych dla prawid³owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym:
—zabudowy funkcji towarzysz¹cej,
—pojemników na odpady sta³e, 
—parkingów i gara¿y, 
—terenów zieleni urz¹dzonej,
—placów zabaw,
—terenów rekreacji i wypoczynku w iloœci mini-

mum 2 m2 na 1 mieszkañca
Procent powierzchni wolnej od zabudowy

Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – mini-
mum 30%. Powierzchnia terenów czynnych
biologicznie – minimum 20% dzia³ki.

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci 
—Dozwala siê na dokonywanie wtórnych podzia³ów

geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych
dzia³ek budowlanych. Wtórne podzia³y geodezyj-
ne wykonaæ wed³ug dyspozycji rysunku planu.

—Na nowowydzielonych dzia³kach bilansowaæ prze-
strzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowa-
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nia zabudowy bior¹c pod uwagê niezbêdne funk-
cje towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów
sta³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloœci¹
miejsc parkingowych wynikaj¹c¹ z nowej funkcji).
Dojazdy do nowo wydzielonych dzia³ek wytyczyæ
w obrêbie obszaru w³asnoœci.

—Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci art. 95 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA PODSTAWO-
WEGO
Warunki dla zabudowy
—Zabudowa wielorodzinna, z us³ugami w kondygna-

cji parteru lokalizowana na terenie ca³ej jednostki
planu lub nowowydzielonych w niej dzia³kach zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym prawem.

—W przypadku dystrybucji terenu jednostki planu
pojedynczym inwestorom zabudowa wolnostoj¹ca
lokalizowana na nowowydzielonych dzia³kach
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.

—W przypadku inwestora zorganizowanego naby-
waj¹cego prawo do wiêkszej iloœci nowowydzie-
lonych dzia³ek wskazana zwarta zabudowa
wielorodzinna.

—Dopuszcza siê budowê zabudowy funkcji towa-
rzysz¹cych. 

—Minimalny udzia³ powierzchni u¿ytkowej funkcji prze-
znaczenia podstawowego w ogólnej powierzchni
u¿ytkowej wybudowanych obiektów –50%

—Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej
zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami
estetycznymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycz-
nych otaczaj¹cej zabudowy.

—Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wietrzenie
przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity, przej-
œcia bramowe w kondygnacji przyziemia.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy funkcji przezna-
czenia podstawowego
—Maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne w przy-

padku zastosowania dachu p³askiego lub 4 kondy-
gnacje i poddasze u¿ytkowe (poddasze u¿ytkowe z
czwarta kondygnacj¹ jako mieszkania dwupozio-
mowe) oraz jedna kondygnacja podziemna. 

—Poziom posadowienia posadzki parteru maksy-
malnie 1,2 m nad poziomem przyleg³ego gruntu.

Linie zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego
Zabudowê kszta³towaæ wed³ug linii zabudowy usta-
lonych rysunkiem planu.

Ustalenia dla zabudowy funkcji przeznaczenia pod-
stawowego

Ustala siê formê zabudowy funkcji przeznaczenia
podstawowego jako rozcz³onkowan¹ o zmiennych
rzêdnych w linii gzymsu lub okapu.

Forma dachu
Dachy strome kszta³towaæ jako dwuspadowe sy-
metryczne lub wielospadowe o nachyleniach od
250 do 500 a w przypadku dachu mansardowego
od 250 do 750.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – maksymalnie: 60%. 

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ZABUDOWY FUKCJI TOWARZYSZACEJ.
Warunki dla zabudowy
—Zabudowê towarzysz¹c¹ funkcjonalnie powi¹zaæ

z zabudow¹ przeznaczenia podstawowego. Po-
¿¹dane wbudowanie funkcji przeznaczania pod-
stawowego w kondygnacje parteru zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej.

—Maksymalny udzia³ powierzchni u¿ytkowej funk-
cji przeznaczenia towarzysz¹cego w ogólnej po-
wierzchni u¿ytkowej wybudowanych obiektów
–50%

—Dozwala siê na lokalizowanie zabudowy towarzy-
sz¹cej zwi¹zanej z infrastruktura techniczn¹ w od-
leg³oœciach od granic dzia³ek przewidzianych
przepisami techniczno–budowlanymi, niezale¿nie
od ustalonych, rysunkiem planu, nieprzekraczal-
nych linii zabudowy.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
—Formê zabudowy towarzysz¹cej kszta³towaæ w na-

wi¹zaniu do form funkcji przeznaczenia podsta-
wowego. 

—Zabudowa minimalnie 2 kondygnacyjna z dachem
p³askim lub 3 kondygnacyjna z dachem wysokim,
w tym z kondygnacj¹ poddasza u¿ytkowego,

—Rzut pionowy obrysu zabudowy kondygnacji par-
teru musi siê pokrywaæ w 80% z rzutem pionowym
obrysu kondygnacji pietra

—Rzêdna posadowienia budynku maksymalnie 
0,15 m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji. 

—Dopuszcza siê budowê wbudowanych zespo³ów
gara¿owych, zag³êbionych w terenie lub podziem-
nych. Teren nad gara¿ami zag³êbionymi zagospo-
darowaæ na cele zwi¹zane z zabudow¹ mieszka-
niow¹, w szczególnoœci: zieleñ urz¹dzon¹, place
zabaw, tereny rekreacyjne oraz tereny komunikacji.

4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Przewidzieæ
lokalizacjê miejsc selektywnego gromadzenia odpa-
dów sta³ych. Wprowadziæ i w³aœciwie kszta³towaæ
zieleñ towarzysz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawo-
wego w ramach realizacji nowych zamierzeñ.

5. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla zabudowy mieszkaniowej
w iloœci minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿o-
we na ka¿de mieszkanie oraz dla us³ug w iloœci do-
stosowanej do przyjêtego programu u¿ytkowego w
granicach obszaru jednostki bilansowej, jednak nie
mniej ni¿ 1 stanowisko na ka¿de 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug sportu i rekreacji. Parkingi sytuowaæ
na zapleczu obszaru przeznaczenia podstawowe-
go, grupowaæ maksymalnie po 5 stanowisk i rozdzie-
laæ zieleni¹ izolacyjna, poch³aniaj¹c¹ zanieczy-
szczenia gazowe.
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6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥ I ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJ-
NE
—drogi – wjazd ko³owy z otaczaj¹cych dróg lokal-

nych lub dojazdowych
—woda, gaz, œcieki: – z i do prze³o¿onej i zmoderni-

zowanej kanalizacji obs³uguj¹cej zabudowê zlo-
kalizowan¹ na terenie relokowanej zajezdni
autobusowej

—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-
zowe b¹dŸ elektryczne ze zmodernizowanej sieci

—wody opadowe – do zmodernizowanej kanaliza-
cji w pasie drogowym drogi 47.KL.

ograniczenia lokalizacyjne – Obszar przekszta³ceñ
zdegradowanej przestrzeni po relokowanej za-
jezdni autobusowej. Lokalizacja nowej zabudowy
warunkowana prze³o¿eniem (adaptacj¹) pozosta-
³ego uzbrojenia. Uwolniæ przestrzeñ dla projekto-
wanej zabudowy mieszkaniowej. Wykonaæ pe³n¹
inwentaryzacjê uzbrojenia nad i pod ziemnego po-
zosta³ego po zajezdni autobusowe. Zmodernizo-
waæ i prze³o¿yæ istniej¹c¹ liniow¹ infrastrukturê
techniczn¹ w dostosowaniu do projektowanej za-
budowy Uwzglêdniæ ustalenia ekspertyzy hydro-
geologicznej potwierdzaj¹cej mo¿liwoœæ
wprowadzenia nowoustalonej funkcji przeznacze-
nia podstawowego, wykonanej dla potrzeb niniej-
szego planu. Dokonaæ rekultywacji i wymiany
gruntu do wartoœci okreœlonych w przeprowadzo-
nej ekspertyzie 

JEDNOSTKA PLANU
27.MW.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKANIOWO – US£UGOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje:
—gospodarczo – magazynowe
—gara¿owania nie zwi¹zanego z funkcja przezna-

czenia podstawowego
—oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza.

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ po-
wierzchniowo w sposób o umo¿liwiaj¹cy lokaliza-
cjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹dzeñ
niezbêdnych dla prawid³owego realizowania funk-
cji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—zabudowy towarzysz¹cej pozosta³ej
—pojemników na odpady sta³e 
—parkingów i gara¿y, 

—terenów zieleni urz¹dzonej
—placów zabaw
—terenów rekreacji i wypoczynku w iloœci mini-

mum 2 m2 na 1 mieszkañca
Procent powierzchni wolnej od zabudowy

Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – 30%.
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki.

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê na dokonywanie wtórnych podzia³ów
geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych
dzia³ek budowlanych. Wtórne podzia³y geodezyj-
ne wykonaæ wed³ug dyspozycji rysunku planu. Na
nowowydzielonych dzia³kach bilansowaæ prze-
strzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowa-
nia zabudowy bior¹c pod uwagê niezbêdne funkcje
towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta-
³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc
parkingowych wynikaj¹c¹ z nowej funkcji). Dojaz-
dy do nowo wydzielonych dzia³ek wytyczyæ w ob-
rêbie obszaru w³asnoœci.
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci art. 95 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA PODSTAWO-
WEGO
Zabudowa

Wskazana zabudowa wielorodzinna. W przypad-
ku dystrybucji terenu pojedynczym inwestorom
zabudowa wolnostoj¹ca lokalizowana na nowo-
wydzielonych dzia³kach zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem. W przypadku inwestora zorganizowane-
go nabywaj¹cego prawo do wiêkszej iloœci nowo-
wydzielonych dzia³ek na terenie stanowi¹cym jego
w³asnoœci wskazana zwarta (szeregowa) zabudo-
wa wielorodzinna.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne w przy-
padku zastosowania dachu p³askiego.
Maksymalnie 5 kondygnacji (w tym poddasze u¿yt-
kowe w przestrzeni dach wysokiego) w przypadku
zastosowania dachu wysokiego. Kondygnacja pod-
dasza u¿ytkowego funkcjonalnie po³¹czona z
czwarta kondygnacj¹ jako mieszkanie dwupozio-
mowe) 
Jedna kondygnacja podziemna. 
Poziom posadowienia posadzki parteru maksy-
malnie 1,2 m nad poziomem przyleg³ego gruntu.

Linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Ustalenia dla zabudowy
Ustala siê rozcz³onkowan¹ formê zwartej zabudo-
wy o zmiennych wysokoœciach i zmiennych g³ê-
bokoœciach traktów zabudowy.
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Forma dachu
Dachy strome kszta³towaæ jako dwuspadowe sy-
metryczne lub wielospadowe o nachyleniach od
250 do 500 a w przypadku dachu mansardowego
od 250 do 750.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – maksymalnie: 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUKCJI TOWARZYSZACEJ.
Warunki lokalizacji

Zabudowê towarzysz¹c¹ funkcjonalnie powi¹zaæ
z zabudow¹ przeznaczenia podstawowego. Po-
¿¹dane wbudowanie funkcji handlowo–us³ugo-
wych w partery zabudowy.
Dozwala siê na lokalizowanie zabudowy towarzy-
sz¹cej zwi¹zanej z infrastruktura techniczn¹ w od-
leg³oœciach od granic dzia³ek przewidzianych
przepisami techniczno–budowlanymi niezale¿nie
od ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy towarzysz¹cej kszta³towaæ w na-
wi¹zaniu do form funkcji podstawowej. 
Zabudowa 1 kondygnacyjna z dachem p³askim lub
1 kondygnacyjna z poddaszem, bez podpiwnicze-
nia.
Rzêdna posadowienia budynku maksymalnie 
0,15 m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji. 
Dopuszcza siê gara¿e wbudowane, zag³êbione w
terenie oraz podziemne. Teren nad gara¿ami za-
g³êbionymi zagospodarowaæ na cele zwi¹zane z
zabudow¹ mieszkaniow¹, w szczególnoœci: zie-
leñ urz¹dzon¹, place zabaw, tereny rekreacyjne
oraz tereny komunikacji.

4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Przewidzieæ
lokalizacjê miejsc selektywnego gromadzenia odpa-
dów sta³ych.

5. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla zabudowy mieszkaniowej
w iloœci minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿o-
we na ka¿de mieszkanie oraz dla us³ug w iloœci do-
stosowanej do przyjêtego programu u¿ytkowego w
granicach obszaru, jednak nie mniej ni¿ 1 stanowisko
na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug. Par-
kingi w miarê mo¿liwoœci sytuowaæ w pasach przy
arteriach komunikacyjnych, grupowaæ maksymalnie
po 5 stanowisk i rozdzielaæ zieleni¹. 

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z nowoprojektowa-

nej drogi dojazdowej 52.KD.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Wandy

—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-
zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci

—wody opadowe – do projektowanej kanalizacji w
ulicy Wandy.

7. INNE ZAPISY
Wprowadziæ i w³aœciwie kszta³towaæ zieleñ towarzy-
sz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ra-
mach realizacji nowych zamierzeñ. Przyj¹æ
rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy
wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wie-
trzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. 

JEDNOSTKA PLANU
28.MN

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUNKCJI MIESZKANIO-
WEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce dla funkcji przezna-
czenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹
b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹c¹ naruszyæ ist-
niej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska w
szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazynowe
o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ rze-
mieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowiska

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Rozbudowê lub przebudowê funkcji podstawowej
kszta³towaæ powierzchniowo w sposób umo¿liwia-
j¹cy lokalizacjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹-
dzeñ niezbêdnych dla prawid³owego realizowania
funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ROZBUDOWY LUB PRZEBUDOWY FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Zabudowa

Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê moder-
nizacjê i remonty oraz now¹ zabudowê lokalizo-
wane zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w
dostosowaniu do linii zabudowy ustalonych rysun-
kiem planu
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Wysokoœci zabudowy
Adaptuje siê zabudowê istniej¹c¹.
Rozbudowê lub przebudowê w dostosowaniu do
wysokoœci istniej¹cej zabudowy.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUNKCJI UZUPE£NIAJ¥CEJ
Obs³uga komunikacyjna

W sposób dotychczasowy z przyleg³ych pasów
dróg dojazdowych i lokalnych.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do
form funkcji przeznaczenia podstawowego. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê rozwi¹zania dotychczasowe w opar-

ciu o istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przy-
leg³ych na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Zachowaæ wartoœciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowaæ drobnowymiarowe elemen-
ty zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Bez-
wzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-

nej w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó³owych. 

JEDNOSTKA PLANU
29.MN

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUNKCJI MIESZKANIO-
WEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce dla funkcji przezna-
czenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Rozbudowê lub przebudowê funkcji podstawowej
kszta³towaæ powierzchniowo w sposób umo¿liwia-
j¹cy lokalizacjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹-
dzeñ niezbêdnych dla prawid³owego realizowania
funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej. 

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ROZBUDOWY LUB PRZEBUDOWY FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Zabudowa

Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê moderni-
zacjê i remonty oraz now¹ zabudowê lokalizowane
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w dostosowaniu
do linii zabudowy ustalonych rysunkiem planu

Wysokoœci zabudowy
Adaptuje siê zabudowê istniej¹c¹.
Rozbudowê lub przebudowê w dostosowaniu do
wysokoœci istniej¹cej zabudowy.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUNKCJI UZUPE£NIAJ¥CEJ
Obs³uga komunikacyjna

W sposób dotychczasowy z przyleg³ych pasów
dróg dojazdowych i lokalnych.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do
form funkcji przeznaczenia podstawowego. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê rozwi¹zania dotychczasowe w opar-

ciu o istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przy-
leg³ych na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA

Zachowaæ wartoœciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowaæ drobnowymiarowe ele-
menty zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych.
Bezwzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony

w § 12 przedmiotowej uchwa³y,
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okre-

œlonej w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó-
³owych. 

JEDNOSTKA PLANU
30.MN

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUNKCJI MIESZKANIO-
WEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce dla funkcji przezna-
czenia podstawowego. 
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FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Rozbudowê lub przebudowê funkcji podstawowej
kszta³towaæ powierzchniowo w sposób umo¿liwia-
j¹cy lokalizacjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹-
dzeñ niezbêdnych dla prawid³owego realizowania
funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ROZBUDOWY LUB PRZEBUDOWY FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Zabudowa

Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê moder-
nizacjê i remonty oraz now¹ zabudowê lokalizo-
wane zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w
dostosowaniu do linii zabudowy ustalonych rysun-
kiem planu

Wysokoœci zabudowy
Adaptuje siê zabudowê istniej¹c¹.
Rozbudowê lub przebudowê w dostosowaniu do
wysokoœci istniej¹cej zabudowy. 

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUNKCJI UZUPE£NIAJ¥CEJ
Obs³uga komunikacyjna

W sposób dotychczasowy z przyleg³ych pasów
dróg dojazdowych i lokalnych.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do
form funkcji przeznaczenia podstawowego. 

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê rozwi¹zania dotychczasowe w opar-

ciu o istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przy-
leg³ych na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynki (Wandy 12;13) o wysokich
walorach architektonicznych objête ochron¹ WKZ
na podstawie niniejszego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Ustalenia jak w roz-
dziale VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³cze-
snej”.

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Zachowaæ wartoœciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowaæ drobnowymiarowe elemen-
ty zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Bez-
wzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-

nej w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó³owych. 

JEDNOSTKA PLANU
31.MN

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ADAPTOWANY OBSZAR FUNKCJI MIESZKANIO-
WEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce dla funkcji przezna-
czenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Rozbudowê lub przebudowê funkcji podstawowej
kszta³towaæ powierzchniowo w sposób umo¿liwia-
j¹cy lokalizacjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹-
dzeñ niezbêdnych dla prawid³owego realizowania
funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemników na odpady sta³e 
—terenów zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.
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2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ROZBUDOWY LUB PRZEBUDOWY FUNKCJI
PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Zabudowa

Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê moder-
nizacjê i remonty oraz now¹ zabudowê lokalizo-
wane zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w
dostosowaniu do linii zabudowy ustalonych rysun-
kiem planu

Wysokoœci zabudowy
Adaptuje siê zabudowê istniej¹c¹.
Rozbudowê lub przebudowê w dostosowaniu do
wysokoœci istniej¹cej zabudowy.

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUNKCJI UZUPE£NIAJ¥CEJ
Obs³uga komunikacyjna

W sposób dotychczasowy z przyleg³ych pasów
dróg dojazdowych i lokalnych.
Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy kszta³towaæ w nawi¹zaniu do
form funkcji przeznaczenia podstawowego. 
Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Adaptuje siê rozwi¹zania dotychczasowe w opar-

ciu o istniej¹ce sieci w ulicach bezpoœrednio przy-
leg³ych na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê.

—Dozwala siê odprowadzenie wód opadowych na
teren posesji.

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar zachowanej substancji XIX wiecznej z za-
chowanym uk³adem urbanistycznym do zachowania
i rewaloryzacji wg wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponad to strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Budynki (Wandy 23; 24) o wysokich
walorach architektonicznych objête ochron¹ WKZ
na podstawie niniejszego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Ustalenia jak w roz-
dziale VII „Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³cze-
snej”.

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Zachowaæ wartoœciowy drzewostan. Na terenach
utwardzonych stosowaæ drobnowymiarowe elemen-
ty zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Bez-
wzglêdny zakaz dzia³alnoœci powoduj¹cej:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami.
—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-

nej w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó³owych. 

JEDNOSTKA PLANU
31a.MN

FUNKCJA PRZEZNACZENIA TYMCZASOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWA-
NIA FUNKCJI MIESZKANIOWEJ

1. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASO-
WEGO
—Bezwzglêdny zakaz utrwalania funkcji poprzez re-

monty, modernizacje lub podejmowanie decyzji
administracyjnych (wykup lokali lub sprzeda¿ nie-
ruchomoœci) s³u¿¹cych trwa³emu utrzymaniu obiek-
tu i utrwaleniu funkcji obiektu.

—Dozwala siê remonty bie¿¹ce s³u¿¹ce utrzymaniu
obiektu w stanie technicznym umo¿liwiaj¹cym po-
prawne u¿ytkowanie i eksploatacjê.

—Docelowo wyprowadziæ funkcjê 31A.MN jako nie-
zgodn¹ z ustalon¹ struktur¹ funkcji. Po wyprowa-
dzeniu, w³aœciwie i zgodnie z ustaleniami planu
zrealizowaæ ustalenia dla pasa drogowego ulicy
Wileñskiej (56.KL) oraz na pozosta³ym terenie jed-
nostki wprowadziæ funkcje jednostki bilansowej
61.PBs 

JEDNOSTKA PLANU
32.MW

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ po-
wierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê
na dzia³ce zabudowy oraz urz¹dzeñ niezbêdnych
dla prawid³owego realizowania funkcji przezna-
czenia podstawowego, w tym:
—zabudowy funkcji towarzysz¹cej 
—pojemników na odpady sta³e 
—parkingów i gara¿y, 
—terenów zieleni urz¹dzonej
—placów zabaw
—terenów rekreacji i wypoczynku w iloœci mini-

mum 2 m2 na 1 mieszkañca
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹

Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – 30%.
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki.

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
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sunku planu oraz treœci art. 95 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA PODSTAWO-
WEGO
Zabudowa

Zabudowa wielorodzinna, z us³ugami w kondygna-
cji parteru lokalizowana na nowowydzielonej dzia³-
ce zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, w
dostosowaniu do linii zabudowy ustalonych rysun-
kiem planu. 

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
Maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w przy-
padku zastosowania dachu p³askiego.
Maksymalnie 4 kondygnacji (w tym poddasze u¿yt-
kowe w przestrzeni dach wysokiego) w przypadku
zastosowania dachu wysokiego. Kondygnacja pod-
dasza u¿ytkowego funkcjonalnie po³¹czona z trze-
ci¹ kondygnacj¹ jako mieszkanie dwupoziomowe) 
Jedna kondygnacja podziemna.
Poziom posadowienia posadzki parteru maksy-
malnie 1,2 m nad poziomem przyleg³ego gruntu.

Linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Forma dachu
Dachy strome kszta³towaæ jako dwuspadowe sy-
metryczne lub wielospadowe o nachyleniach od
250 do 500 a w przypadku dachu mansardowego
od 250 do 750.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – maksymalnie: 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUKCJI TOWARZYSZ¥CYCH.
Warunki lokalizacji

Zabudowê towarzysz¹c¹ funkcjonalnie powi¹zaæ
z zabudow¹ przeznaczenia podstawowego. Po-
¿¹dane wbudowanie funkcji handlowo–us³ugo-
wych w partery zabudowy wielorodzinnej.
Dozwala siê na lokalizowanie zabudowy towarzy-
sz¹cej zwi¹zanej z infrastruktura techniczn¹ w od-
leg³oœciach od granic dzia³ek przewidzianych
przepisami techniczno–budowlanymi niezale¿nie
od ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy towarzysz¹cej kszta³towaæ w na-
wi¹zaniu do form funkcji podstawowej. 
Zabudowa 1 kondygnacyjna z dachem p³askim lub
1 kondygnacyjna z poddaszem, bez podpiwnicze-
nia.
Rzêdna posadowienia budynku maksymalnie 
0,15 m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji. 
Dopuszcza siê gara¿e wbudowane, zag³êbione w
terenie oraz podziemne. Teren nad gara¿ami za-
g³êbionymi zagospodarowaæ na cele zwi¹zane z
zabudow¹ mieszkaniow¹, w szczególnoœci: zie-
leñ urz¹dzon¹, place zabaw, tereny rekreacyjne
oraz tereny komunikacji.

4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Przewidzieæ
lokalizacjê miejsc selektywnego gromadzenia odpa-
dów sta³ych.

5. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla zabudowy mieszkaniowej
w iloœci minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿o-
we na ka¿de mieszkanie oraz dla us³ug w iloœci do-
stosowanej do przyjêtego programu u¿ytkowego w
granicach obszaru, jednak nie mniej ni¿ 1 stanowisko
na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug. Par-
kingi w miarê mo¿liwoœci sytuowaæ na zapleczu ob-
szaru przeznaczenia podstawowego lub w pasach
drogowych s¹siaduj¹cych ulic, grupowaæ maksymal-
nie po 5 stanowisk i rozdzielaæ zieleni¹.

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥ I ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJ-
NE
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z nowoprojektowa-

nej drogi dojazdowej (53.KD) po³¹czonej z ulic¹
Gwardii Ludowej 

—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy
Gwardii Ludowej.

—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-
zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci

—wody opadowe – do prze³o¿onej i zmodernizowa-
nej kanalizacji istniej¹cej w obszarze.
ograniczenia lokalizacyjne – uwolniæ teren od tym-
czasowej zabudowy gospodarczej wykazanej ry-
sunkiem planu, zmodernizowaæ i prze³o¿yæ
istniej¹c¹ liniow¹ infrastrukturê techniczn¹ w do-
stosowaniu do projektowanej zabudowy.

7. INNE ZAPISY
Wprowadziæ i w³aœciwie kszta³towaæ zieleñ towarzy-
sz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ra-
mach realizacji nowych zamierzeñ. Przyj¹æ
rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy
wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wie-
trzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. 

JEDNOSTKA PLANU
33.MW 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
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w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ po-
wierzchniowo w sposób o umo¿liwiaj¹cy lokaliza-
cjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹dzeñ
niezbêdnych dla prawid³owego realizowania funk-
cji przeznaczenia podstawowego, w tym:
—zabudowy towarzysz¹cej pozosta³ej
—pojemników na odpady sta³e 
—parkingów i gara¿y, 
—terenów zieleni urz¹dzonej
—placów zabaw
—terenów rekreacji i wypoczynku w iloœci mini-

mum 2 m2 na 1 mieszkañca
Procent powierzchni wolnej od zabudowy

Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – mini-
mum 30%. Powierzchnia terenów czynnych
biologicznie minimum 20% dzia³ki.

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê na dokonywanie wtórnych podzia³ów
geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych
dzia³ek budowlanych. Wtórne podzia³y geodezyj-
ne wykonaæ wed³ug dyspozycji rysunku planu. Na
nowowydzielonych dzia³kach bilansowaæ prze-
strzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowa-
nia zabudowy bior¹c pod uwagê niezbêdne funkcje
towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta-
³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc
parkingowych wynikaj¹c¹ z nowej funkcji).
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci art. 95 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA PODSTAWO-
WEGO
Zabudowa

Wskazana zabudowa wielorodzinna, z us³ugami
w kondygnacji parteru lokalizowana na nowowy-
dzielonych dzia³kach zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem. W przypadku dystrybucji terenu pojedyn-
czym inwestorom zabudowa wolnostoj¹ca lokali-
zowana na nowowydzielonych dzia³kach zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem. W przypadku inwesto-
ra zorganizowanego nabywaj¹cego prawo do wiêk-
szej iloœci nowowydzielonych dzia³ek wskazana
zwarta zabudowa wielorodzinna.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne w przy-
padku zastosowania dachu p³askiego lub 4 kondy-
gnacje i poddasze u¿ytkowe (poddasze u¿ytkowe z
czwarta kondygnacj¹ jako mieszkania dwupozio-
mowe) oraz jedna kondygnacja podziemna.

Poziom posadowienia posadzki parteru maksy-
malnie 1,2 m nad poziomem przyleg³ego gruntu.

Linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Ustalenia dla zabudowy
Ustala siê formê zabudowy o zmiennych wysoko-
œciach.

Forma dachu
Dachy strome kszta³towaæ jako dwuspadowe sy-
metryczne lub wielospadowe o nachyleniach od
250 do 500 a w przypadku dachu mansardowego
od 250 do 750.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – maksymalnie: 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki

3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUKCJI TOWARZYSZ¥CYCH.
Warunki lokalizacji

Zabudowê towarzysz¹c¹ funkcjonalnie powi¹zaæ
z zabudow¹ przeznaczenia podstawowego. Po-
¿¹dane wbudowanie funkcji handlowo–us³ugo-
wych w partery zabudowy wielorodzinnej.
Dozwala siê na lokalizowanie zabudowy towarzy-
sz¹cej zwi¹zanej z infrastruktura techniczn¹ w od-
leg³oœciach od granic dzia³ek przewidzianych
przepisami techniczno–budowlanymi niezale¿nie
od ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy towarzysz¹cej kszta³towaæ w na-
wi¹zaniu do form funkcji podstawowej. 
Zabudowa 1 kondygnacyjna z dachem p³askim lub
1 kondygnacyjna z poddaszem, bez podpiwnicze-
nia.
Rzêdna posadowienia budynku maksymalnie
0,15 m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji. 
Dopuszcza siê gara¿e wbudowane, zag³êbione w
terenie oraz podziemne. Teren nad gara¿ami za-
g³êbionymi zagospodarowaæ na cele zwi¹zane z
zabudow¹ mieszkaniow¹, w szczególnoœci: zie-
leñ urz¹dzon¹, place zabaw, tereny rekreacyjne
oraz tereny komunikacji.

4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Przewidzieæ
lokalizacjê miejsc selektywnego gromadzenia odpa-
dów sta³ych.

5. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla zabudowy mieszkaniowej
w iloœci minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿o-
we na ka¿de mieszkanie oraz dla us³ug w iloœci do-
stosowanej do przyjêtego programu u¿ytkowego w
granicach obszaru, jednak nie mniej ni¿ 1 stanowisko
na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug. Par-
kingi w miarê mo¿liwoœci sytuowaæ na zapleczu ob-
szaru przeznaczenia podstawowego lub w pasach
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drogowych s¹siaduj¹cych ulic, grupowaæ maksymal-
nie po 5 stanowisk i rozdzielaæ zieleni¹.

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z nowoprojektowa-

nej drogi dojazdowej (53.KD) po³¹czonej z nowo-
projektowan¹ ulic¹ 47.KL

—woda, gaz, œcieki: – z i do prze³o¿onej i zmoderni-
zowanej kanalizacji obs³uguj¹cej zabudowê zlo-
kalizowan¹ na terenie relokowanej zajezdni
autobusowej

—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-
zowe b¹dŸ elektryczne ze zmodernizowanej sieci

—wody opadowe – do zmodernizowanej kanaliza-
cji w pasie drogowym drogi 47.KL.

7. INNE ZAPISY
Wprowadziæ i w³aœciwie kszta³towaæ zieleñ towarzy-
sz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ra-
mach realizacji nowych zamierzeñ. Przyj¹æ
rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy
wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wie-
trzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. 

JEDNOSTKA PLANU
34.MW 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ po-
wierzchniowo w sposób o umo¿liwiaj¹cy lokaliza-
cjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹dzeñ niezbêdnych
dla prawid³owego realizowania funkcji przeznacze-
nia podstawowego, w tym:
—zabudowy towarzysz¹cej pozosta³ej
—pojemników na odpady sta³e 
—parkingów i gara¿y, 
—terenów zieleni urz¹dzonej
—placów zabaw
—terenów rekreacji i wypoczynku w iloœci mini-

mum 2 m2 na 1 mieszkañca
Procent powierzchni wolnej od zabudowy

Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-

dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – mini-
mum 30%. Powierzchnia terenów czynnych bio-
logicznie – minimum 20% dzia³ki.

max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nieru-
chomoœci

Dozwala siê na dokonywanie wtórnych podzia³ów
geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych
dzia³ek budowlanych. Wtórne podzia³y geodezyj-
ne wykonaæ wed³ug dyspozycji rysunku planu. Na
nowowydzielonych dzia³kach bilansowaæ prze-
strzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowa-
nia zabudowy bior¹c pod uwagê niezbêdne funkcje
towarzysz¹ce (miejsce gromadzenia odpadów sta-
³ych, dojazd ko³owy wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc
parkingowych wynikaj¹c¹ z nowej funkcji). Dojaz-
dy do nowo wydzielonych dzia³ek wytyczyæ w ob-
rêbie obszaru w³asnoœci.
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do ustaleñ ry-
sunku planu oraz treœci art. 95 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami oraz podzia³ów

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA PODSTAWO-
WEGO
Zabudowa

Wskazana zabudowa wielorodzinna, z us³ugami
w kondygnacji parteru lokalizowana na nowowy-
dzielonych dzia³kach zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem. W przypadku dystrybucji terenu pojedyn-
czym inwestorom zabudowa wolnostoj¹ca lokali-
zowana na nowowydzielonych dzia³kach zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem. W przypadku inwesto-
ra zorganizowanego nabywaj¹cego prawo do wiêk-
szej iloœci nowowydzielonych dzia³ek wskazana
zwarta zabudowa wielorodzinna.

Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
Maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne w przy-
padku zastosowania dachu p³askiego lub 4 kon-
dygnacje i poddasze u¿ytkowe (poddasze
u¿ytkowe z czwarta kondygnacj¹ jako mieszkania
dwupoziomowe) oraz jedna kondygnacja podziem-
na. 
Poziom posadowienia posadzki parteru maksy-
malnie 1,2 m nad poziomem przyleg³ego gruntu.

Linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Ustalenia dla zabudowy
Ustala siê formê zabudowy rozcz³onkowan¹ i o
zmiennych wysokoœciach.

Forma dachu
Dachy strome kszta³towaæ jako dwuspadowe sy-
metryczne lub wielospadowe o nachyleniach od
250 do 500 a w przypadku dachu mansardowego
od 250 do 750.

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni dzia³ki – maksymalnie: 60%. 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie mi-
nimum 20% dzia³ki
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3. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA FUKCJI UZUPE£NIAJ¥CEJ.
Warunki lokalizacji

Zabudowê towarzysz¹c¹ funkcjonalnie powi¹zaæ
z zabudow¹ przeznaczenia podstawowego. Po-
¿¹dane wbudowanie funkcji handlowo–us³ugo-
wych w partery zabudowy wielorodzinnej.
Dozwala siê na lokalizowanie zabudowy towarzy-
sz¹cej zwi¹zanej z infrastruktura techniczn¹ w od-
leg³oœciach od granic dzia³ek przewidzianych
przepisami techniczno–budowlanymi niezale¿nie
od ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej
Formê zabudowy towarzysz¹cej kszta³towaæ w na-
wi¹zaniu do form funkcji podstawowej. 
Zabudowa 1 kondygnacyjna z dachem p³askim lub
1 kondygnacyjna z poddaszem, bez podpiwnicze-
nia.
Rzêdna posadowienia budynku maksymalnie 
0,15 m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji. 
Dopuszcza siê gara¿e wbudowane, zag³êbione w
terenie oraz podziemne. Teren nad gara¿ami za-
g³êbionymi zagospodarowaæ na cele zwi¹zane z
zabudow¹ mieszkaniow¹, w szczególnoœci: zie-
leñ urz¹dzon¹, place zabaw, tereny rekreacyjne
oraz tereny komunikacji.

4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Przewidzieæ
lokalizacjê miejsc selektywnego gromadzenia odpa-
dów sta³ych.

5. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla zabudowy mieszkaniowej
w iloœci minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿o-
we na ka¿de mieszkanie oraz dla us³ug w iloœci do-
stosowanej do przyjêtego programu u¿ytkowego w
granicach obszaru, jednak nie mniej ni¿ 1 stanowisko
na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug. Par-
kingi w miarê mo¿liwoœci sytuowaæ na zapleczu ob-
szaru przeznaczenia podstawowego lub w pasach
drogowych s¹siaduj¹cych ulic, grupowaæ maksymal-
nie po 5 stanowisk i rozdzielaæ zieleni¹.

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥ I ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJ-
NE
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z nowoprojektowa-

nej drogi lokalnej 47.KL
—woda, gaz, œcieki: – z i do prze³o¿onej i zmoderni-

zowanej kanalizacji obs³uguj¹cej zabudowê zlo-
kalizowan¹ na terenie relokowanej zajezdni
autobusowej

—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-
zowe b¹dŸ elektryczne ze zmodernizowanej sieci

—wody opadowe – do zmodernizowanej kanaliza-
cji w pasie drogowym drogi 47.KL.
ograniczenia lokalizacyjne – Obszar przekszta³-
ceñ zdegradowanej przestrzeni po relokowanej
zajezdni autobusowej. Lokalizacja nowej zabudo-

wy warunkowana prze³o¿eniem (adaptacj¹) pozo-
sta³ego uzbrojenia. Uwolniæ przestrzeñ dla pro-
jektowanej zabudowy mieszkaniowej. Wykonaæ
pe³n¹ inwentaryzacjê uzbrojenia nad i pod ziemne-
go pozosta³ego po zajezdni autobusowe. Zmoder-
nizowaæ i prze³o¿yæ istniej¹c¹ liniow¹ infrastrukturê
techniczn¹ w dostosowaniu do projektowanej za-
budowy Uwzglêdniæ ustalenia ekspertyzy hydro-
geologicznej potwierdzaj¹cej mo¿liwoœæ wprowa-
dzenia nowoustalonej funkcji przeznaczenia pod-
stawowego, wykonanej dla potrzeb niniejszego
planu. Dokonaæ rekultywacji i wymiany gruntu do
wartoœci okreœlonych w przeprowadzonej eksper-
tyzie

7. INNE ZAPISY
Wprowadziæ i w³aœciwie kszta³towaæ zieleñ towarzy-
sz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ra-
mach realizacji nowych zamierzeñ. Przyj¹æ
rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy
wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wie-
trzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. 

JEDNOSTKA PLANU
35./US/

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR WARIANTOWEJ, NOWOUSTALONEJ
FUNKCJI US£UG SPORTU I REKREACJI

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym, funkcje handlu
wielkopowierzchniowego oraz dzia³alnoœæ rzemieœl-
nicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowiska

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Zabudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ po-
wierzchniowo w sposób o umo¿liwiaj¹cy lokaliza-
cjê na dzia³ce zabudowy oraz urz¹dzeñ niezbêdnych
dla prawid³owego realizowania funkcji przeznacze-
nia podstawowego, w tym:
—zabudowy towarzysz¹cej pozosta³ej
—pojemników na odpady sta³e 
—parkingów i gara¿y, 

Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – mini-
mum 50%. Powierzchnia terenów czynnych
biologicznie – minimum 20% powierzchni dzia³ki.
max i min. wielkoœæ podzia³u, wtórny podzia³ nie-
ruchomoœci
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Dozwala siê dokonywanie podzia³ów s³u¿¹cych
korektom w zakresie w³asnoœci, porz¹dkuj¹cym
istniej¹cy podzia³, w dostosowaniu do treœci art.
95 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
podzia³ów

2. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWA-
NIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA PODSTAWO-
WEGO
Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy

Maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w przy-
padku zastosowania dachu p³askiego lub 2 kondy-
gnacje i poddasze u¿ytkowe oraz jedna kondygnacja
podziemna. 

Linie zabudowy
Dozwala siê na zabudowê wed³ug linii zabudowy
ustalonych rysunkiem planu.

Ustalenia dla zabudowy
Ustala siê formê zabudowy rozcz³onkowan¹ i o
zmiennych wysokoœciach.

3. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Przewidzieæ
lokalizacjê miejsc selektywnego gromadzenia odpa-
dów sta³ych.

5. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla funkcji przeznaczenia pod-
stawowego w iloœci minimum 1 miejsce postojowe
dla us³ug w iloœci dostosowanej do przyjêtego pro-
gramu u¿ytkowego w granicach obszaru, jednak nie
mniej ni¿ 1 stanowisko na ka¿de 100 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej us³ug sportu i rekreacji. Parkingi w mia-
rê mo¿liwoœci sytuowaæ na zapleczu obszaru
przeznaczenia podstawowego lub w pasach drogo-
wych s¹siaduj¹cych ulic, grupowaæ maksymalnie po
5 stanowisk i rozdzielaæ zieleni¹.

6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥ I ISTNIJ¥CE OGRANICZENIA LOKALIZACYJ-
NE

—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z nowoprojekto-
wanej drogi lokalnej 47.KL lub z 51.KD

—woda, gaz, œcieki: – z i do prze³o¿onej i zmo-
dernizowanej kanalizacji obs³uguj¹cej zabudo-
wê zlokalizowan¹ na terenie relokowanej
zajezdni autobusowej

—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie
gazowe b¹dŸ elektryczne ze zmodernizowanej
sieci

—wody opadowe – do zmodernizowanej kanali-
zacji w pasie drogowym drogi 47.KL lub 51. KD

ograniczenia lokalizacyjne – Obszar przekszta³-
ceñ zdegradowanej przestrzeni po relokowanej
zajezdni autobusowej. Lokalizacja nowej zabudo-
wy warunkowana prze³o¿eniem (adaptacj¹) pozo-
sta³ego uzbrojenia. Uwolniæ przestrzeñ dla
projektowanej zabudowy us³ug sportu i rekreacji.
Wykonaæ pe³n¹ inwentaryzacjê uzbrojenia nad i
pod ziemnego pozosta³ego po zajezdni autobuso-
we. Zmodernizowaæ i prze³o¿yæ istniej¹c¹ liniow¹

infrastrukturê techniczn¹ w dostosowaniu do pro-
jektowanej zabudowy Uwzglêdniæ ustalenia eks-
pertyzy hydrogeologicznej potwierdzaj¹cej
mo¿liwoœæ wprowadzenia nowoustalonej funkcji
przeznaczenia podstawowego, wykonanej dla po-
trzeb niniejszego planu. Dokonaæ rekultywacji i
wymiany gruntu do wartoœci okreœlonych w prze-
prowadzonej ekspertyzie

7. INNE ZAPISY
Wprowadziæ i w³aœciwie kszta³towaæ zieleñ towarzy-
sz¹c¹ funkcji przeznaczenia podstawowego w ra-
mach realizacji nowych zamierzeñ. Przyj¹æ
rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabudowy
wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi,
nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych otaczaj¹cej
zabudowy. Zapewniæ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wie-
trzenie przestrzeni zabudowy, tworz¹c przeœwity,
przejœcia bramowe w kondygnacji przyziemia. 

JEDNOSTKA PLANU
36.UA

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY US£UG
NIEUCI¥¯LIWYCH O CHARAKTERZE CENTRO-
TWÓRCZYM 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce oraz dope³niaj¹ce
dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowa-
nia. Zabudowa us³ugowa wraz z zabudow¹ towa-
rzysz¹c¹ funkcji podstawowej. Dozwala siê
dzia³ania inwestycyjne w zakresie modernizacji i re-
montów bez powiêkszania powierzchni zabudo-
wy i kubatur. Bezwzglêdny zakaz budowy nowej
zabudowy.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

Zabudowa
Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê moder-
nizacjê i remonty.
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Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

2. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Obs³uga komunikacyjna – w sposób dotychcza-

sowy z przyleg³ych pasów dróg dojazdowych i lo-
kalnych.

—Uzbrojenie w sieci – adaptuje siê rozwi¹zania do-
tychczasowe w oparciu o istniej¹ce sieci w ulicach
bezpoœrednio przyleg³ych na warunkach okreœlo-
nych przez zarz¹dcê.

3. INNE ZAPISY
W prowadzonych pracach modernizacyjno –re-
montowych podnosiæ standard techniczny zabu-
dowy. Porz¹dkowaæ zagospodarowanie posesji
poprzez technicznie poprawne urz¹dzenie po-
wierzchni nieutwardzonych, tak aby nie emitowa-
³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stosowaæ drobnowymia-
rowe elementy betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê
wód opadowych. Wzmo¿ony ha³as od ruchu ko³o-
wego otaczaj¹cych ulic, t³umiæ stolark¹ okienn¹
w podwy¿szonym wspó³czynniku izolacji akustycz-
nej. 

JEDNOSTKA PLANU
37.UA

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY US£UG
NIEUCI¥¯LIWYCH

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce oraz dope³niaj¹ce
dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowa-
nia. Zabudowa us³ugowa wraz z zabudow¹ towa-
rzysz¹c¹ funkcji podstawowej. Dozwala siê
rozbudowê, przebudowê lub modernizacjê istnie-
j¹cego obiektu funkcji przeznaczenia podstawo-
wego. Rozbudowê lub przebudowê lokalizowaæ
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w dostosowa-
nie do linii zabudowy okreœlonych rysunkiem pla-
nu. Dozwala siê now¹ zabudowê dla funkcji
przeznaczenia podstawowego i funkcji towarzy-
sz¹cych przeznaczenia podstawowego w iloœci
dostosowanej do istniej¹cego programu. Zlokali-
zowaæ na dzia³ce urz¹dzenia niezbêdne dla prawi-
d³owego realizowania funkcji przeznaczenia
podstawowego, w tym:

—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 40% powierzchni
biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

Przebudowa i modernizacja
Dobudowê, przebudowê lub modernizacjê kszta³-
towaæ w dostosowaniu do form i wysokoœci zabu-
dowy zlokalizowanej w najbli¿szym otoczeniu.
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy z istniej¹c¹ zabudow¹.

Zabudowa
Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê dobudo-
wê, rozbudowê lub modernizacjê.
Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

2. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Obs³uga komunikacyjna – w sposób dotychcza-

sowy z przyleg³ych pasów dróg dojazdowych i lo-
kalnych.

—Uzbrojenie w sieci – adaptuje siê rozwi¹zania do-
tychczasowe w oparciu o istniej¹ce sieci w ulicach
bezpoœrednio przyleg³ych na warunkach okreœlo-
nych przez zarz¹dcê.

3. INNE ZAPISY
W prowadzonych pracach modernizacyjno – remon-
towych podnosiæ standard techniczny zabudowy. Po-
rz¹dkowaæ zagospodarowanie posesji poprzez
technicznie poprawne urz¹dzenie powierzchni nie-
utwardzonych, tak aby nie emitowa³y zapyleñ i za-
piaszczeñ. Stosowaæ drobnowymiarowe elementy
betonowe zapewniaj¹ce infiltracjê wód opadowych.
Wzmo¿ony ha³as od ruchu ko³owego otaczaj¹cych
ulic, t³umiæ stolark¹ okienn¹ w podwy¿szonym wspó³-
czynniku izolacji akustycznej. 

JEDNOSTKA PLANU
38.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY US£UG
NIEUCI¥¯LIWYCH O CHARAKTERZE CENTRO-
TWÓRCZYM 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce oraz dope³niaj¹ce
dla funkcji przeznaczenia podstawowego. 
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FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we o charakterze wielkotowarowym oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza naruszaj¹ca re¿imy ochrony œrodowi-
ska 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Pozostawia siê dotychczasowy sposób u¿ytkowa-
nia. Zabudowa us³ugowa (us³ugi handlu) wraz z
zabudow¹ towarzysz¹c¹ funkcji podstawowej. Do-
zwala siê dzia³ania inwestycyjne w zakresie moder-
nizacji i remontów bez powiêkszania powierzchni
zabudowy i kubatur.
Bezwzglêdny zakaz budowy nowej zabudowy.
Przebudowê funkcji podstawowej kszta³towaæ po-
wierzchniowo w sposób umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê
na dzia³ce urz¹dzeñ niezbêdnych dla prawid³owe-
go realizowania funkcji przeznaczenia podstawo-
wego

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

Zabudowa
Adaptacja stanu istniej¹cego, dozwala siê moder-
nizacjê i remonty.

Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Przewidzieæ lokalizacjê miejsc gromadzenia od-
padów sta³ych w granicach posesji.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—Obs³uga komunikacyjna – w sposób dotychcza-

sowy z przyleg³ych pasów dróg dojazdowych i lo-
kalnych.

—Uzbrojenie w sieci –adaptuje siê rozwi¹zania do-
tychczasowe w oparciu o istniej¹ce sieci w ulicach
bezpoœrednio przyleg³ych na warunkach okreœlo-
nych przez zarz¹dcê.

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Budynek spichlerza wpisany do rejestru zabytków,
(Spichlerz murowany ul. Kopernika 10). Obiekt chro-
niony prawem zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ustalenia jak w rozdziale VII „Obowi¹zuj¹ce zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej”.

6. INNE ZAPISY
W prowadzonych pracach modernizacyjno –remon-
towych podnosiæ standard techniczny zabudowy. Od-
twarzaæ wyraz architektoniczny wystroju elewacji

spichlerza zgodnie z wytycznymi WKZ. Porz¹dko-
waæ zagospodarowanie posesji poprzez technicznie
poprawne urz¹dzenie powierzchni nieutwardzonych,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. Wzmo¿ony ha³as
od ruchu ko³owego otaczaj¹cych ulic, t³umiæ stolar-
k¹ okienn¹ w podwy¿szonym wspó³czynniku izola-
cji akustycznej. 

JEDNOSTKA PLANU
39.EE

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (roz-
dzielnia elektroenergetyczna 15 kV PZ–II)

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI I MO¯LI-
WOŒCI ROZBUDOWY
Obszar adaptowanej zabudowy rozdzielni elektro-
energetycznej. Dozwala siê rozbudowê polegaj¹c¹ na
wprowadzeniu nowego napiêcia i jego transformacji
do poziomu u¿ytkowego.

2. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa potencjalnego ha³asu, promieniowania niejo-
nizuj¹cego oraz wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na œrodowisko a zw³aszcza na zdrowie
ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane.

3. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Potencjalne uci¹¿liwoœci eksploatacji ograniczyæ do
obszaru dzia³ki poprzez zastosowanie technologii
poch³aniaj¹cych lub t³umi¹cych ha³as lub wibracje o
natê¿eniu ponadnormatywnym oraz zieleni t³umi¹-
cej ha³as

4. INNE ZAPISY
Forma architektoniczna harmonizuj¹ca z s¹siaduj¹-
c¹ zabudow¹. Teren wolny od zabudowy i urz¹dzeñ
technicznych zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹.
Dojazd ko³owy do stacji z drogi publicznej 49.KDX. 

JEDNOSTKA PLANU
39a.EE; 40.EE

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
(stacja transformatorowa 15 kV)

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI I MO¯LI-
WOŒCI ROZBUDOWY
Obszar zabudowy stacji transformatorowej. Dozwa-
la siê rozbudowê polegaj¹c¹ na wprowadzeniu nowe-
go napiêcia i jego transformacji do poziomu
u¿ytkowego.

2. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Strefa potencjalnego ha³asu, promieniowania niejo-
nizuj¹cego oraz wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na œrodowisko a zw³aszcza na zdrowie
ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane.

3. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Potencjalne uci¹¿liwoœci eksploatacji ograniczyæ do
obszaru dzia³ki poprzez zastosowanie technologii
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poch³aniaj¹cych lub t³umi¹cych ha³as lub wibracje o
natê¿eniu ponadnormatywnym oraz zieleni t³umi¹-
cej ha³as

4. INNE ZAPISY
Forma architektoniczna harmonizuj¹ca z s¹siaduj¹-
c¹ zabudow¹. Teren wolny od zabudowy i urz¹dzeñ
technicznych zagospodarowaæ zieleni¹ urz¹dzon¹.
Dojazd ko³owy do stacji wed³ug rysunku planu. 

JEDNOSTKA PLANU
41.NOd

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (komo-
ry syfonowego przejœcia kolektora sanitarnego pod
dnem rzeki)

1. USTALENIA W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA I SPO-
SOBU ZAGOSPODAROWANIA
Adaptowany teren obs³ugi sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonaæ nawierzchniê utwardzon¹ umo¿liwiaj¹c¹
dojazd do komory. Teren wygrodziæ. Od ulicy Wandy
wykonaæ maskuj¹ce nasadzenia zieleni¹ nisk¹ i wy-
sok¹. Uregulowaæ sprawy formalno – prawne (w³a-
snoœæ terenu).

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Zachowaæ istniej¹ce elementy œrodowiska natural-
nego 

3. INNE ZAPISY
W przypadku koniecznoœci lokalizacji separatora dla
podczyszczenia wód deszczowych teren dzia³ki po-
szerzyæ do linii rozgraniczenia (zgodnie z rysunkiem
planu) w kierunku po³udniowym. 

JEDNOSTKA PLANU
42.UH.UR 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR NOWOUSTALONEJ FUNKCJI US£UGO-
WO HANDLOWEJ której œwiadczenie nie mo¿e byæ
uci¹¿liwe w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów
w oparciu o adaptacjê zabudowy funkcji ujêcia wody
powierzchniowej 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce oraz dope³niaj¹ce
dla funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym funk-
cja mieszkaniowa realizowana jedynie przez podmiot
realizuj¹cy funkcje przeznaczenia podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcja mieszkaniowa realizowana przez inny pod-
miot ni¿ podmiot realizuj¹cy funkcje przeznaczenia
podstawowego.

1. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie wyeliminowaæ dzia³alnoœæ powoduj¹c¹:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cym prawem. W przypadku dzia³alnoœci
skutkuj¹cej ha³asem, ograniczyæ ten ha³as do gra-
nic nieruchomoœci do której wykonuj¹cy tê dzia-
³alnoœæ posiada tytu³ w³asnoœci.

—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-
nej w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó³owych
dotycz¹cych dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ sub-
stancji zanieczyszczaj¹cych w powietrzu.

Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym istniej¹cy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych. 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Dozwala siê rozbudowê, przebudowê lub moder-
nizacjê istniej¹cego obiektu funkcji przeznacze-
nia podstawowego. Rozbudowê lub przebudowê
lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w
dostosowanie do linii zabudowy okreœlonych ry-
sunkiem planu. Dozwala siê now¹ zabudowê tyl-
ko dla funkcji towarzysz¹cych funkcji przezna-
czenia podstawowego w iloœci dostosowanej do
jej programu. Zlokalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia
niezbêdne dla prawid³owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 20% powierzchni
biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

Przebudowa i modernizacja
Dobudowê, przebudowê lub modernizacjê kszta³-
towaæ w dostosowaniu do form i wysokoœci zabu-
dowy zlokalizowanej w najbli¿szym otoczeniu.
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy z istniej¹c¹ zabudow¹.

3. WARUNKI URBANISTYCZNE
Zachowaæ zadane rysunkiem zasady obs³ugi komu-
nikacyjnej, bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹ dla pra-
wid³owego funkcjonowania adaptowanej zabudowy
bior¹c pod uwagê niezbêdne funkcje towarzysz¹ce
(miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, dojazd ko-
³owy wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc parkingowych
wynikaj¹c¹ z nowej funkcji). Miejsca parkingowe bi-
lansowaæ w terenie przeznaczenia podstawowego.

4. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego.
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5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z ulicy Orzeszkowej.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Orzeszkowej
—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub ogrzewanie ga-

zowe b¹dŸ elektryczne z istniej¹cej sieci
—wody opadowe – do projektowanej kanalizacji w

ulicy Orzeszkowej.
6. INNE ZAPISY

Po uruchomieniu dzia³ania funkcji przeznaczenia
podstawowego, bezwzglêdny nakaz utrzymania jako-
œci norm œrodowiskowych w zakresie powietrza i ha-
³asu oraz innych czynników mog¹cych stwarzaæ
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi w otaczaj¹cym
terenie do którego wykonuj¹cy dzia³alnoœæ nie po-
siada tytu³u w³asnoœci 

7. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przekroczenie norm jakoœci œrodowiska w wyniku
uruchomieniu dzia³ania funkcji przeznaczenia podsta-
wowego. 

JEDNOSTKA PLANU
43.ZP

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ZIELEÑ PARKOWA PASA NADBRZE¯NEGO
1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

—Obszar adaptowanej zieleni parkowej pasa nad-
brze¿nego

—Bezwzglêdnie chroniæ istniej¹c¹ zieleñ w tym ist-
niej¹ce pomniki przyrody. Dokonaæ nowych nasa-
dzeñ, w powi¹zaniu z rekreacyjnym ci¹giem
pieszym zbudowanym w pasie drogowym ulicy
Wandy Zabezpieczyæ technicznie (ozdobne ogro-
dzenie) przed dewastacj¹. Nowe nasadzenia po-
za obszarem widocznoœci komunikacyjnej.

—Teren rekultywowaæ dla potrzeb urz¹dzonej zie-
leni parkowej.

—Dokonaæ nasadzeñ zgodnie z projektem zieleni.
Przyj¹æ rozwi¹zania zapewniaj¹ce stworzenie trwa-
³ej zieleni parkowej integralnie zwi¹zanej z ci¹-
giem pieszym i wp³ywaj¹cej na w³aœciwe parametry
powietrza. Ró¿nicowaæ gatunkowo zapewniaj¹c
wegetacjê ca³osezonow¹ z uwzglêdnieniem ga-
tunków zimozielonych i zieleni iglastej. 

—Na terenach utwardzonych stosowaæ drobnowy-
miarowe elementy nawierzchni zapewniaj¹ce infil-
tracjê wód opadowych.

—W miarê potrzeb i mo¿liwoœci terenowych wydzie-
liæ ci¹g pieszy w bezpoœrednim s¹siedztwie kory-
ta rzeki 

JEDNOSTKA PLANU
43a.ZI 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ZIELEÑ PARKOWA PASA DROGOWEGO ULIC KO-
PERNIKA – BA£TYCKA

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

—Obszar adaptowanej zieleni parkowej pasa dro-
gowego ulic Kopernika – Ba³tycka

—Bezwzglêdnie chroniæ istniej¹c¹ zieleñ w tym ist-
niej¹ce pomniki przyrody. Dokonaæ nowych nasa-
dzeñ, w powi¹zaniu z rekreacyjnym ci¹giem
pieszym w osi ulicy Kopernika. Zabezpieczyæ tech-
nicznie (ozdobne ogrodzenie) przed dewastacj¹.
Nowe nasadzenia poza obszarem widocznoœci ko-
munikacyjnej. Przyj¹æ rozwi¹zania zapewniaj¹ce
stworzenie trwa³ej zieleni parkowej integralnie
zwi¹zanej z ci¹giem pieszym i wp³ywaj¹cej na w³a-
œciwe parametry powietrza. Ró¿nicowaæ gatunko-
wo zapewniaj¹c wegetacjê ca³osezonow¹ z
uwzglêdnieniem gatunków zimozielonych i ziele-
ni iglastej.

—Teren rekultywowaæ dla potrzeb urz¹dzonej zie-
leni parkowej.

—Na terenach utwardzonych stosowaæ drobnowy-
miarowe elementy nawierzchni zapewniaj¹ce infil-
tracjê wód opadowych. 

JEDNOSTKA PLANU
43b.ZP

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ZIELEÑ PARKOWA
1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

—Obszar adaptowanej zieleni jednostki bilansowej
22.MW zwi¹zanej funkcjonalnie z ci¹giem pieszym
pasa drogowego ulicy Kopernika.

—Teren rekultywowaæ dla potrzeb urz¹dzonej zie-
leni parkowej.

—Dokonaæ nasadzeñ zgodnie z projektem zieleni.
Przyj¹æ rozwi¹zania zapewniaj¹ce stworzenie trwa-
³ej zieleni parkowej integralnie zwi¹zanej z ci¹-
giem pieszym i wp³ywaj¹cej na w³aœciwe parametry
powietrza. Ró¿nicowaæ gatunkowo zapewniaj¹c
wegetacjê ca³osezonow¹ z uwzglêdnieniem ga-
tunków zimozielonych i zieleni iglastej.

—Zabezpieczyæ technicznie (ozdobne ogrodzenie)
przed dewastacj¹ 

JEDNOSTKA PLANU
44.KP

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBS£UGA RUCHU KO£OWEGO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH (parking)

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
Istniej¹cy parking bilansuj¹cy deficyt miejsc parkin-
gowych w obszarze s¹siaduj¹cej zabudowy mieszka-
niowo – us³ugowej. 

2. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Wjazd i wyjazd z istniej¹cej ulicy Wandy. Dostêp-
noœæ ograniczona. Zakaz ruchu pojazdów powy¿ej
3 ton. 

JEDNOSTKA PLANU
45.KP

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU
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OBS£UGA RUCHU KO£OWEGO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH (parking)

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
Istniej¹cy parking bilansuj¹cy deficyt miejsc parkin-
gowych w obszarze s¹siaduj¹cej zabudowy mieszka-
niowo – us³ugowej. 

2. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Wjazd i wyjazd z projektowanej drogi 52.KD. Dostêp-
noœæ ograniczona. Zakaz ruchu pojazdów powy¿ej
3 ton. 

JEDNOSTKA PLANU
46.KPX

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBS£UGA RUCHU KO£OWEGO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH (zespó³ gara¿owy)

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
Istniej¹cy, adaptowany zespó³ gara¿owy samocho-
dów osobowych.

2. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
Wjazd i wyjazd z istniej¹cej ulicy Wandy. 

JEDNOSTKA PLANU
47.KL

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA LOKALNA (ulica Tramwajowa)
1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-

NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci wg. rysunku planu

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami.

3. INNE ZAPISY
Wykonuj¹c urz¹dzenia komunikacyjne w pasie dro-
gowym dokonaæ rozdzia³u œcieków deszczowych od
sanitarnych i wybudowaæ sieæ kanalizacji deszczowej. 

JEDNOSTKA PLANU
48.KD

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (nowoprojektowany dojazd
do obszarów 14.MW.UH; 11.MW.UH)

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci wg. rysunku planu

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
49.KL

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (ulica Wandy) wraz z ci¹giem
pieszym

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznaczenia
podstawowego o szerokoœci minimum 10 m. Urz¹dziæ
ci¹g pieszy w oparciu o zieleñ pasa nadbrze¿nego.
Adaptowaæ lokalizacjê – wyznaczyæ w dostosowaniu
do istniej¹cego przebiegu zwyczajowego.

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami

3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU ROWE-
ROWEGO
—Ci¹g dwupasmowy. Dwukierunkowa œcie¿ka ro-

werowa o szerokoœci zmiennej, minimum w L.R –
3 m. 

—Organizacja ruchu wg. podrêcznika projektowa-
nia przyjaznej dla rowerów infrastruktury, (Sign
Up For The Bike – wersja oryginalna).

—Dwa pasy ruchu rowerowego dla przeciwnych kie-
runków. 

—Prêdkoœæ projektowa rzêdu 20–30 km/godz.
—Oznakowaæ (pionowo i poziomo) zgodnie z usta-

w¹ Prawo o Ruchu Drogowym. Oznakowanie po-
winno byæ dobrze widoczne w s³abym oœwietleniu
– wykonane z materia³ów odblaskowych wysokiej
jakoœci.

—Bezwzglêdnie unikaæ przeplatania pasów ruchu
rowerowego z pieszym.

4. INNE ZAPISY
—Nawierzchniê pasów rowerowych wykonaæ jako

g³adk¹ (bitumiczna lub betonowa, barwion¹). Nie
stosowaæ nawierzchni rozbieralnej typu "polbruk",
z wyj¹tkiem progów spowalniaj¹cych, zarówno na
pasach ruchu rowerowego jak i na przejazdach
przez pasy ruchu samochodowego).

—Nawierzchniê ci¹gów pieszych utwardzaæ drob-
nowymiarowymi elementami nawierzchni rozbie-
ralnej typu "polbruk", zapewniaj¹cymi infiltracjê
wód opadowych.

—Miejsca kluczowe (wjazdy, zjazdy z drogi rowero-
wej, skrzy¿owania itp.) oœwietliæ œwiat³em polichro-
matycznym na trasach g³ównych i zbiorczych. 

—Opracowania techniczne drogi rowerowej wyko-
naæ respektuj¹c wytyczne podrêcznika projekto-
wania przyjaznej dla rowerów infrastruktury, (Sign
Up For The Bike – wersja oryginalna), ponad to
uwzglêdniæ Rozporz¹dzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie"
(Dz. U. RP nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430)
oraz Rozporz¹dzenie Ministrów Transportu i Go-
spodarki Morskiej i Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znaków i sygna³ów drogowych" (Dz. U. RP nr 58 z
dnia 26 czerwca 1999 poz. 622.

—Ci¹g pieszy wyposa¿yæ w elementy ma³ej archi-
tektury umo¿liwiaj¹ce wypoczynek i rekreacje. 
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JEDNOSTKA PLANU
50.KL

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (ulica Gwardii Ludowej)
1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-

NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 10 m. 

2. INNE ZAPISY
Modernizuj¹c urz¹dzenia komunikacyjne w pasie
drogowym dokonaæ rozdzia³u œcieków deszczowych
od sanitarnych i wybudowaæ sieæ kanalizacji desz-
czowej. Zmniejszyæ ha³as odkomunikacyjny poprzez
zmianê nawierzchni z kostki kamiennej na bitumicz-
n¹. 

JEDNOSTKA PLANU
51.KD

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (ul. Podchor¹¿ych nowopro-
jektowany dojazd do obszaru 26.MW; 18.MW.UH)

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 10 m. 

2. Parkingi:Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie dro-
gowym, poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
51a.CPX

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

CIAG PIESZO – JEZDNY (ul. Podchor¹¿ych)
1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-

NICZAJ¥CYCH
Pas pieszo – jezdny niezbêdny dla realizacji przezna-
czenia podstawowego o szerokoœci minimum 10 m.

JEDNOSTKA PLANU
52.KD

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (nowoprojektowany dojazd
do obszaru 27.MW; 45.KP) 

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 10 m. 

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
53.KD

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (nowoprojektowany dojazd
do obszaru 17.MW.UH)

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 10 m. 

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
53a.KD

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (nowoprojektowany dojazd
do obszaru 32.MN)

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 10 m.

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
54.UR

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ FUNKCJI US£UG RZE-
MIOS£A których œwiadczenie mo¿e byæ uci¹¿liwe w
rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje uzupe³niaj¹ce oraz dope³niaj¹ce
dla funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym funk-
cja mieszkaniowa realizowana jedynie przez podmiot
realizuj¹cy funkcje przeznaczenia podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Funkcja mieszkaniowa realizowana przez inny pod-
miot ni¿ podmiot realizuj¹cy funkcje przeznaczenia
podstawowego.

1. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Bezwzglêdnie wyeliminowaæ dzia³alnoœæ powoduj¹c¹:
—ha³as, ponad poziom dopuszczalny okreœlony obo-

wi¹zuj¹cym prawem. W przypadku dzia³alnoœci
skutkuj¹cej ha³asem, ograniczyæ ten ha³as do gra-
nic nieruchomoœci do której wykonuj¹cy tê dzia-
³alnoœæ posiada tytu³ w³asnoœci.

—przekroczenie normy jakoœci œrodowiska okreœlo-
nej w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó³owych
dotycz¹cych dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ sub-
stancji zanieczyszczaj¹cych w powietrzu.

Bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce elementy œrodo-
wiska naturalnego, w tym istniej¹cy drzewostan.
Urz¹dziæ technicznie powierzchnie nieutwardzone,
tak aby nie emitowa³y zapyleñ i zapiaszczeñ. Stoso-
waæ drobnowymiarowe elementy betonowe zapew-
niaj¹ce infiltracjê wód opadowych.

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO
Powierzchnia zabudowy

Dozwala siê rozbudowê, przebudowê lub moder-
nizacjê istniej¹cego obiektu funkcji przeznacze-
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nia podstawowego. Rozbudowê lub przebudowê
lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w
dostosowanie do linii zabudowy okreœlonych ry-
sunkiem planu. Dozwala siê now¹ zabudowê tyl-
ko dla funkcji towarzysz¹cych funkcji przezna-
czenia podstawowego w iloœci dostosowanej do
jej programu. Zlokalizowaæ na dzia³ce urz¹dzenia
niezbêdne dla prawid³owego realizowania funkcji
przeznaczenia podstawowego, w tym:
—pojemniki na odpady sta³e 
—tereny zieleni urz¹dzonej i rekreacyjnej

Procent powierzchni wolnej od zabudowy
Procentowy udzia³ powierzchni wolnej od zabu-
dowy w stosunku do powierzchni dzia³ki – nie usta-
la siê. Obowi¹zek zachowania 10% powierzchni
biologicznie czynnej.

Wtórny podzia³ nieruchomoœci
Dozwala siê dokonywanie podzia³ów nieruchomo-
œci niezale¿nie od ustaleñ planu w trybie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz po-
dzia³ów s³u¿¹cych korektom w zakresie w³asno-
œci lub porz¹dkuj¹cym istniej¹cy podzia³, w
dostosowaniu do ustaleñ rysunku planu oraz tre-
œci Rozdzia³u IV Ustalenia dotycz¹ce zasad i wa-
runków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
renty planistycznej.

Przebudowa i modernizacja
Dobudowê, przebudowê lub modernizacjê kszta³-
towaæ w dostosowaniu do form i wysokoœci zabu-
dowy zlokalizowanej w najbli¿szym otoczeniu.
Dozwala siê na ³¹czenie nowoprojektowanej za-
budowy z istniej¹c¹ zabudow¹.

3. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego.

4. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z ulicy Kopernika.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Kopernika
—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub gazowe b¹dŸ

elektryczne z sieci istniej¹cej. 
—wody opadowe – do projektowanej kanalizacji w

ulicy Orzeszkowej.
5. INNE ZAPISY

Bezwzglêdny nakaz utrzymania jakoœci norm œrodo-
wiskowych w zakresie powietrza i ha³asu oraz innych
czynników mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie dla ¿ycia
i zdrowia ludzi w wyniku dzia³ania funkcji przezna-
czenia podstawowego. 

6. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przekroczenie norm jakoœci œrodowiska w wyniku
uruchomieniu dzia³ania funkcji przeznaczenia podsta-
wowego 

JEDNOSTKA PLANU
55.KL

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (ulica Wielicka) 

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 12 m. 

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
56.KL

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA DOJAZDOWA (ulica Wielicka) 
1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-

NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznaczenia
podstawowego o szerokoœci minimum 10 m. Urz¹dziæ
ci¹g pieszy w oparciu o zieleñ pasa nadbrze¿nego.
Adaptowaæ lokalizacjê – wyznaczyæ w dostosowaniu
do istniej¹cego przebiegu zwyczajowego.

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
57.KL

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

DROGA LOKALNA (adaptowana ulica Elizy Orzesz-
kowej) 

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 15 m.

2. PARKINGI 
Wydzieliæ miejsca parkingowe w pasie drogowym,
poza jezdniami. 

JEDNOSTKA PLANU
58.UH; 59.UH; 60.UH

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY US£UGO-
WEJ 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. 

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugo-
w¹ b¹dŸ u¿ytkowaniem obiektów mog¹ce naruszyæ
istniej¹ce przepisy w zakresie ochrony œrodowiska
w szczególnoœci funkcje gospodarczo – magazyno-
we oraz dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, w szczególnoœci
funkcje gara¿owania na zapleczu zabudowy, funk-
cje gospodarczo – magazynowe oraz dzia³alnoœæ
rzemieœlnicza.

1. WARUNKI URBANISTYCZNE
—max i min. wielkoœæ podzia³u .

—Dozwala siê wtórne podzia³y geodezyjne. No-
wowydzielone dzia³ki nie mniejsze ni¿ 400 m2
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—Na nowowydzielonych dzia³kach bilansowaæ prze-
strzeñ niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowa-
nia zabudowy us³ugowej bior¹c pod uwagê
niezbêdne funkcje towarzysz¹ce (miejsce groma-
dzenia odpadów sta³ych, dojazd ko³owy wraz z
niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc parkingowych wynikaj¹-
c¹ z nowej funkcji).

—W przypadku dystrybucji terenu pojedynczym in-
westorom dozwala siê zabudowê wolnostoj¹c¹ lo-
kalizowan¹ na nowowydzielonych dzia³kach
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. W przypadku
inwestora zorganizowanego nabywaj¹cego pra-
wo do ca³ego terenu, preferowany zwarty kom-
pleks zabudowy. 

—Zachowaæ zadane rysunkiem zasady obs³ugi ko-
munikacyjnej. Miejsca parkingowe bilansowaæ w
terenie przeznaczenia podstawowego.

dopuszczalna wysokoœæ zabudowy 
— II kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe

proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
—wed³ug rysunku planu (nie dotyczy 59.UH)

linie zabudowy 
—wed³ug rysunku planu (nie dotyczy 59.UH)

2. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego.

3. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
drogi – g³ówny wjazd ko³owy z ulicy Wileñskiej.
woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy Wi-
leñskiej.
ogrzewanie – z sieci miejskiej lub gazowe b¹dŸ elek-
tryczne z istniej¹cej sieci

4. INNE ZAPISY
Przyj¹æ rozwi¹zania stylistyczne projektowanej zabu-
dowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycz-
nymi, nawi¹zuj¹c do rozwi¹zañ stylistycznych
otaczaj¹cej zabudowy. 

JEDNOSTKA PLANU
61.PBs 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

OBSZAR SK£ADÓW, HURTOWNI I MAGAZYNÓW
FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU

Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. z pominiê-
ciem funkcji mieszkaniowych,

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

dzia³alnoœæ rzemieœlnicza (wytwórcza) oraz funkcja
mieszkaniowa 

1. WARUNKI URBANISTYCZNE
Dozwala siê zabudowê terenu z zachowaniem po-
danej na rysunku linii zabudowy. Po¿¹dany zwarty
kompleks zabudowy. Dozwala siê lokalizacjê obiek-
tów o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2

Zachowaæ zadane rysunkiem zasady obs³ugi komu-
nikacyjnej. Miejsca parkingowe bilansowaæ w tere-
nie przeznaczenia podstawowego.

dopuszczalna wysokoœæ zabudowy 
— II kondygnacje
proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
— wed³ug rysunku planu
linie zabudowy 
— wed³ug rysunku planu

2. PARKINGI
Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p.u w obszarze przeznaczenia podstawo-
wego.

3. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZ-
N¥
—drogi – g³ówny wjazd ko³owy z ulicy Orzeszkowej

i wyjazd z ulicy Wileñskiej.
—woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy

Wileñskiej.
—ogrzewanie – z sieci miejskiej lub gazowe b¹dŸ

elektryczne z istniej¹cej sieci 

JEDNOSTKA PLANU
62.PBs 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ADAPTOWANA FUNKCJA SK£ADÓW, HURTOWNI
I MAGAZYNÓW 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. z pominiê-
ciem funkcji mieszkaniowych

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

dzia³alnoœæ rzemieœlnicza (wytwórcza) oraz funkcja
mieszkaniowa 

1. WARUNKI URBANISTYCZNE
Dozwala siê zabudowê terenu z zachowaniem po-
danej na rysunku linii zabudowy. Po¿¹dany zwarta
liniowa zabudowa obrze¿owa wokó³ terenu do któ-
rego buduj¹cy posiada tytu³ w³asnoœci. 
Zachowaæ zadane rysunkiem zasady obs³ugi komu-
nikacyjnej. Miejsca parkingowe bilansowaæ w tere-
nie przeznaczenia podstawowego.
—dopuszczalna wysokoœæ zabudowy 

— II kondygnacje
—proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹ 

— wed³ug rysunku planu
—linie zabudowy 

— wed³ug rysunku planu
2. PARKINGI

Zabezpieczyæ parkingi dla us³ug w iloœci–1,5 stan.
na 100 m2 p. u w obszarze przeznaczenia podsta-
wowego.

3. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥
drogi – g³ówny wjazd ko³owy z ulicy Wileñskiej.
woda, gaz, œcieki: – z i do sieci istniej¹cej w ulicy Wi-
leñskiej.
ogrzewanie – z sieci miejskiej lub gazowe b¹dŸ elek-
tryczne z istniej¹cej sieci 

JEDNOSTKA PLANU
63.NOd 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2680 — Poz. 826



ADAPTOWANA FUNKCJA SK£ADÓW I MAGAZY-
NÓW 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. z pominiê-
ciem funkcji mieszkaniowych

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

dzia³alnoœæ rzemieœlnicza (wytwórcza) oraz funkcja
mieszkaniowa 

1. ZASADY OBS£UGI
Adaptacja stanu istniej¹cego. Wykonaæ nawierzchniê
utwardzon¹ umo¿liwiaj¹c¹ dojazd do komory. Teren
wygrodziæ. Od ulicy Wielickiej wykonaæ maskuj¹ce
nasadzenia zieleni¹ nisk¹ i wysok¹. Uregulowaæ spra-
wy formalno – prawne (w³asnoœæ terenu).

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Zachowaæ istniej¹ce elementy œrodowiska natural-
nego

3. INNE ZAPISY
Bezwzglêdnie dokonaæ niezbêdnego remontu do-
prowadzaj¹c do sprawnoœci technicznej urz¹dzeñ. 

JEDNOSTKA PLANU
64.WZ 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

ADAPTOWANY TEREN SPÓ£KI MIEJSKIE „WO-
DOCI¥GI S£UPSK” 

FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE W JEDNOSTCE PLANU
Wszystkie funkcje dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla
funkcji przeznaczenia podstawowego. z pominiê-
ciem funkcji mieszkaniowych

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

dzia³alnoœæ rzemieœlnicza (wytwórcza) oraz funkcja
mieszkaniowa 

1. ZASADY OBS£UGI
Adaptacja stanu istniej¹cego.

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWI-
SKA
Zachowaæ istniej¹ce elementy œrodowiska natural-
nego

3. INNE ZAPISY
Na terenie zlokalizowano g³ówn¹ technologiczn¹
przepompowniê œcieków z kratami. Obiekt ca³kowi-
cie obudowany, bez sk³adowania skratek na zewn¹trz
obiektu. 

JEDNOSTKA PLANU
65.G1/2

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

Rezerwa terenowa dla nowoprojektowanego obej-
œcie œródmieœcia, obs³uga miêdzydzielnicowa, po³¹-
czenie dróg wojewódzkich Nr 213 i 210

1. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-
NICZAJ¥CYCH
Pas drogowy niezbêdny dla realizacji przeznacze-
nia podstawowego o szerokoœci minimum 35 m. 

JEDNOSTK PLANU
66.G1/4

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO JED-
NOSTKI PLANU

KOMUNIKACJA KO£OWA, PAS DROGOWY ULIC:
KOPERNIKA –BA£TYCKA

ZAGOSPODAROWANIE PODSTAWOWE JEDNOST-
KI PLANU

Utwardzony trwale pas terenu, przeznaczony do ru-
chu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych,
wraz z le¿¹cymi w jego ci¹gu obiektami in¿ynierski-
mi, zatokami postojowymi oraz drzewami i krzewami
oraz urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z pro-
wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

FUNKCJE BEZWZGLÊDNIE ZAKAZANE W JEDNO-
STCE PLANU

Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z funkcj¹ przezna-
czenia podstawowego oraz zagospodarowaniem to-
warzysz¹cym b¹dŸ zwi¹zane z u¿ytkowaniem pasa
drogowego mog¹ce naruszyæ istniej¹ce przepisy do-
tycz¹ce dróg publicznych w tym ustawê z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych

ZAGOSPODAROWANIE TOWARZYSZ¥CE ZAGO-
SPODAROWANIU PODSTAWOWEMU

Zagospodarowanie towarzysz¹ce funkcji przezna-
czenia podstawowego, w tym szczególnie:
a) urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu
b) pojedyncze wolnostoj¹ce parterowe obiekty ku-

baturowe nie zwi¹zane trwale z pod³o¿em takie
jak kioski, budki telefoniczne, itp.

1. KATEGORIA ZE WZGLÊDU NA STOPIEÑ DOSTÊP-
NOŒCI I OBS£UGI PRZYLEG£EGO TERENU.
—Droga publiczna, ogólnodostêpna.

2. KATEGORIA ZE WZGLÊDU NA FUNKCJE W SIECI
DROGOWEJ.
—Ponadlokalna droga gminna o charakterze obs³u-

gi ruchu miêdzydzielnicowego
3. MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRA-

NICZAJ¥CYCH.
—Szerokoœæ pasa drogowego zmienna, od oko³o

20,0 m do oko³o 60,0 m zgodnie z granicami aktu-
alnej w³asnoœci.

4. PARKINGI
—Parkowanie w miejscach wyznaczonych

5. ZASADY, WARUNKI ORAZ WSKAZANIA DLA RE-
ALIZACJI USTALEÑ.
—Ustalenia dotycz¹ce docelowej szerokoœci pasa

drogowego tj. zmiany w³asnoœci wyznaczonych
planem terenów stanowi¹cych poszerzenie przed-
miotowego pasa drogowego wykonaæ w dostoso-
waniu do planów modernizacyjnych zarz¹dcy pasa
drogowego dotycz¹cych przedmiotowej gminnej
drogi 

—Istniej¹c¹ drogê zmodernizowaæ zgodnie z wyma-
ganiami norm i obowi¹zuj¹cych przepisów tech-
niczno–budowlanych, zachowuj¹c wartoœciowy
drzewostan 
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Rozdzia³ XII
Ustalenia koñcowe 

§ 17

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta S³upska. 

§ 18

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodnicz¹ca 
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka – Skowroñska 

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr L/638/05
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 30 listopada 2005 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasad ich
finansowania.

§ 1

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zali-
czone do zadañ w³asnych gminy, zapisane w planie obej-
muj¹:
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§ 2

Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zaliczone do zadañ w³asnych gminy, zapisane w planie obejmuj¹:



§ 3

1. Inwestycje wymienione w § 1 i § 2 nale¿y zrealizowaæ
zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i
aktualn¹ wiedz¹ techniczn¹ w zakresie realizacji, w
sposób nie naruszaj¹cy ustaleñ planu

2. Zadania wymienione w § 1 i § 2 bêd¹ finansowane z
bud¿etu miasta z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 roku nr 15, poz. 148 z póŸniejszymi
zmianami)

3. Zakres wydatków bud¿etowych na dany rok winien
byæ ustalony ka¿dorazowo w bud¿ecie miasta, za-
le¿nie od zak³adanego zakresu rzeczowego i mo¿li-
woœci ich finansowania w zakresie niezbêdnym, z
przewidywanych wp³ywów realizacji planu. 

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr L/638/05
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 30 listopada 2005 r.

I. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego KOPERNIKA w S³upsku wy³o¿ony by³ do
publicznego wgl¹du w okresie od 27 czerwca 2005 r.
do 18 lipca 2005 r. Termin sk³adania uwag ustalony
zosta³ do dnia 1 sierpnia 2005 r.

II. Do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu pla-
nu uwagê wnieœli Pañstwo Renata i Janusz Gaczyñ-
scy zamieszkali w S³upsku, ul. Lutos³awskiego 18,
pismem z dnia 19 lipca 2005 roku. Uwagi dotyczy³y
nieruchomoœci gruntowej o numerze geodezyjnym
nr 214/16, o powierzchni 6330 m2, po³o¿onej w kwar-
tale ulic: Kopernika, Tramwajowej, Wandy i Podcho-
r¹¿ych.

III. Pañstwo Renata i Janusz Gaczyñscy informuj¹, ¿e na
terenie do którego posiadaj¹ tytu³ prawny zamierza-
j¹ realizowaæ.....“sprzeda¿ sprzêtu sportowo – re-
kreacyjnego wraz z czêœci¹ gastronomiczn¹”...ich
zdaniem jest to realizacja...... “us³ug handlu oraz
us³ug sportu w formie zadaszonych kortów teniso-
wych”..... Ponad to, wnosz¹ nastêpuj¹ce uwagi:
1. Omawiana nieruchomoœæ stanowi jedn¹ dzia³kê

budowlan¹. Ustalenia planu podzieli³y dzia³kê na
trzy jednostki bilansowe. Takie rozstrzygniecie,
zdaniem wnosz¹cych uwagi.......“pozbawia zainte-
resowanych spójnego inwestowania na ca³ym te-
renie i obni¿a wartoœæ nieruchomoœci”...... 

2. Dla terenu wprowadzono......“niejednoznaczne za-
pisy planu – tak zwane ustalenia wariantowe –
MW.UH lub jako zupe³na alternatywê – US – mo-
¿e to powodowaæ trudnoœci interpretacyjne przez
wydzia³ wydaj¹cy pozwolenie na budowê a wiêc i
trudnoœci inwestycyjne. Ponadto ustalenia powo-
duj¹ brak mo¿liwoœci realizacji wspomnianej na
wstêpie funkcji UH i US i MW”..... Zainteresowani
wnosz¹ o ustalenie na ca³ym terenie jednej jed-
nostki bilansowej o funkcji UH, US oraz MW jako
funkcji dodatkowej.

3. Zdaniem wnosz¹cych uwagi......”wprowadzenie
jako g³ównej funkcji MW na terenach praktycznie
otoczonych z wszystkich stron intensywnie wyko-

rzystywanym uk³adem komunikacyjnym jest b³êd-
ne funkcjonalnie”.....

IV. Uwzglêdniono uwagê dotycz¹c¹ podzia³u dzia³ki
214/16.Ustalono jedn¹ jednostkê bilansow¹ ozna-
czon¹ numerem porz¹dkowym 26.

V. W planie ustalono dla jednostki bilansowej o nume-
rze 26 funkcje mieszkaniowo – us³ugowe (MW.UH)
przeznaczeniem podstawowym terenu. Ustali³a rów-
nie¿ dla terenu funkcje towarzysz¹ce przeznacze-
nia podstawowego. S¹ to wszystkie funkcje
dope³niaj¹ce i uzupe³niaj¹ce dla funkcji przeznacze-
nia podstawowego, w tym szczególnie: handel, us³u-
gi sportu i rekreacji oraz gastronomia. W ramach
takiego ustalenia oraz szczegó³owych ustaleñ po-
mocniczych podanych w karcie terenu jednostki bi-
lansowej mo¿na realizowaæ zabudowê terenu dla
ustalonych funkcji. Ponadto dla terenu ustalono wa-
riantow¹ funkcjê przeznaczenia podstawowego. Jest
ni¹ funkcja us³ug sportu i rekreacji realizowana we-
d³ug ustaleñ karty terenu nr 35. Plan wyklucza jedno-
czeœne realizowanie funkcji mieszkaniowo –
us³ugowej i funkcji us³ug rekreacyjno – sportowych.
Takie ustalenie nie wyklucza realizacji funkcji spor-
towo – rekreacyjnych w terenie mieszkaniowo – us³u-
gowym, ale tylko jako zagospodarowania s³u¿¹cego
mieszkañcom. Obydwa przeznaczenia podstawowe
(mieszkaniowo– us³ugowe i rekreacyjno – sportowe)
wzajemnie siê wykluczaj¹. Realizowanie funkcji re-
kreacyjno – sportowych generuje wzmo¿ony ruch
samochodowy, wymaga organizacji zespo³ów par-
kingowych jak równie¿ skutkuje emisj¹ ponadnor-
matywnego ha³asu. Po rozpatrzeniu powy¿szej uwagi
nie uwzglêdniono jej w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego ”Kopernika” w S³upsku.

VI. Ustalenie funkcji mieszkalno – us³ugowej przezna-
czeniem podstawowym omawianego terenu wynika
ze struktury funkcjonalnej terenu otaczaj¹cego (prze-
wa¿aj¹ca funkcja to w³aœnie funkcja mieszkalno –
us³ugowa) oraz z potrzeby respektowania ustaleñ
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta którego ustalenia s¹ wy-
ra¿eniem polityki przestrzennej samorz¹du
uszczegó³owianej planami miejscowymi jako akta-
mi prawa miejscowego. Uwaga o komunikacyjnym
otoczeniu jest niezrozumia³a. Otaczaj¹ce drogi to
drogi o charakterze lokalno – dojazdowym. Obs³u-
ga komunikacyjna funkcji mieszkaniowej jest nie-
zbêdna dla prawid³owej jej realizacji. Po rozpatrzeniu
powy¿szej uwagi nie uwzglêdniono jej w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego ”Ko-
pernika” w S³upsku.
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POROZUMIENIE Nr 43/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r. 

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego
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a 
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk. 

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 4 w S³upsku, ul. Lutos³awskiego 6, prowadzonego
przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 wrzeœnia 2005 r. do
31 sierpnia 2006 r. zobowi¹zuje siê do przekazywa-
nia Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty
2.695,00 z³ (s³ownie: dwa tysi¹ce szeœæset dziwieæ-
dziesi¹t piêæ z³ 00/100 gr) za siedmioro dzieci, które
s¹ objête opiek¹ i wychowaniem przedszkolnym w
przedszkolu prowadzonym przez Gminê Miejsk¹
S³upsk tj. 385,00 z³ za jedno dziecko.

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r.

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola. 

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 wrzeœnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 
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POROZUMIENIE Nr 44/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r. 

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk. 

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 10 w S³upsku, ul. Zygmunta Augusta 10, prowadzo-
nego przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 paŸdziernika 2005 r.
do 31 sierpnia 2006 r. zobowi¹zuje siê do przekazy-
wania Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty
397,00 z³ (s³ownie: trzysta dziewiêædziesi¹t siedem
z³otych 00/100 gr) za jedno dziecko, które jest objê-
te opiek¹ i wychowaniem przedszkolnym w przed-
szkolu prowadzonym przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r. 

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
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S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola.

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 paŸdziernika 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumie-
niem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdzierni-
ka 2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 
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POROZUMIENIE Nr 45/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r 

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 12 w S³upsku, ul. Koszaliñska 9a, prowadzonego
przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 wrzeœnia 2005 r. do
30 wrzeœnia 2005 r. zobowi¹zuje siê do przekazy-
wania Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty
2.822,40 z³ (s³ownie: dwa tysi¹ce osiemset dwadzie-
œcia dwa z³ 40/100 gr) za oœmioro dzieci, które s¹
objête opiek¹ i wychowaniem przedszkolnym w
przedszkolu prowadzonym przez Gminê Miejsk¹
S³upsk tj. 352,80 z³ za jedno dziecko. Od 1 paŸdzier-
nika 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. miesiêcznie kwo-
ty 3.175,20 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce sto siedemdziesi¹t
piêæ z³otych 20/100 gr) za dziewiêcioro dzieci. Na-
tomiast od 1 listopada 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.
miesiêcznie kwoty 3.880,80 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce
osiemset osiemdziesi¹t z³otych 80/100 gr) za jedena-
œcioro dzieci. 

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r.

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola.

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 wrzeœnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumie-
niem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2685 — Poz. 828 i 829

Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski

Zastêpca Prezydenta

Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz



§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 

830

POROZUMIENIE Nr 46/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r.

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk. 

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 15 w S³upsku, ul. Wiatraczna 6, prowadzonego
przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 wrzeœnia 2005 r. do
31 sierpnia 2006 r. zobowi¹zuje siê do przekazywa-
nia Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty
1.110,00 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c sto dziesiêæ z³
10/100 gr) za troje dzieci, które s¹ objête opiek¹ i
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowa-
dzonym przez Gminê Miejsk¹ S³upsk tj. 370,00 z³ za
jedno dziecko. 

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r.

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-

niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na pod-
stawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez Dy-
rektora Przedszkola. 

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 wrzeœnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumie-
niem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 

831

POROZUMIENIE Nr 47/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r. 

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk. 

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 19 w S³upsku, ul. Norwida 4, prowadzonego przez
Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2686 — Poz. 829, 830 i 831

Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski

Zastêpca Prezydenta

Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz

Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski

Zastêpca Prezydenta

Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz



§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 wrzeœnia 2005 r. do
31 sierpnia 2006 r. zobowi¹zuje siê do przekazywa-
nia Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty
1.050,00 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c piêædziesi¹t z³
10/100 gr) za troje dzieci, które s¹ objête opiek¹ i
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowa-
dzonym przez Gminê Miejsk¹ S³upsk tj. 350,00 z³ za
jedno dziecko.

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r.

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola. 

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 wrzeœnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 

832

POROZUMIENIE Nr 48/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r.

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk. 

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 24 w S³upsku, Al. 3 Maja 15, prowadzonego przez
Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 wrzeœnia 2005 r. do
31 sierpnia 2006 r. zobowi¹zuje siê do przekazywa-
nia Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty 398,20
z³ (s³ownie: trzysta dziewiêædziesi¹t osiem z³otych
20/100 gr) za jedno dziecko, które jest objête opiek¹
i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowa-
dzonym przez Gminê Miejsk¹ S³upsk.

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r.

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola. 

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 wrzeœnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2687 — Poz. 831 i 832

Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski

Zastêpca Prezydenta

Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz



§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumie-
niem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 

833

POROZUMIENIE Nr 49/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r. 

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk. 

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 25 w S³upsku, ul. Powstañców Wielkopolskich 1,
prowadzonego przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 wrzeœnia 2005 r. do
31 sierpnia 2006 r. zobowi¹zuje siê do przekazywa-
nia Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty
1.120,50 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c sto dwadzieœcia z³
50/100 gr) za troje dzieci, które s¹ objête opiek¹ i
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowa-
dzonym przez Gminê Miejsk¹ S³upsk tj. 373,50 z³ za
jedno dziecko.

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK

nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r.

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola. 

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 wrzeœnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumie-
niem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 

834 

POROZUMIENIE Nr 50/GRS/2005 
zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r.

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2688 — Poz. 832, 833 i 834

Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski

Zastêpca Prezydenta

Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz

Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski

Zastêpca Prezydenta

Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz



Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk.

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 31 w S³upsku, ul. Wincentego Witosa 1 prowadzo-
nego przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 wrzeœnia 2005 r. do
30 wrzeœnia 2005 r. zobowi¹zuje siê do przekazy-
wania Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty
373,50 z³ (s³ownie: trzysta siedemdziesi¹t trzy z³
50/100 gr) za jedno dziecko, które jest objête opiek¹
i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowa-
dzonym przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. Natomiast od
1 paŸdziernika 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. mie-
siêcznie kwoty 1.494,00 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c
czterysta dziewiêædziesi¹t cztery z³ 00/100 gr) za
czworo dzieci tj. 373,50 z³ za jedno dziecko.

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca listopada
2005 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c wrzesieñ i
paŸdziernik 2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z
nale¿noœci¹ za miesi¹c listopad 2005 r.

3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola.

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 wrzeœnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 
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POROZUMIENIE Nr 51/GRS/2005 
zawarte w dniu 22 grudnia 2005 r. 

pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk, 
reprezentowan¹ przez 

Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska 
– Ryszarda Kwiatkowskiego

a 
Gmin¹ Kobylnica, 

reprezentowan¹ przez 
Wójta Gminy Kobylnica 
– Leszka Kuliñskiego

w sprawie wspó³finansowania kosztów opieki i wy-
chowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy
Miejskiej S³upsk. 

§ 1

Gmina Kobylnica zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci
z jej terenu, uczêszczaj¹cych do Przedszkola Miejskie-
go Nr 8 – Integracyjnego w S³upsku, ul. Wiatraczna 10,
prowadzonego przez Gminê Miejsk¹ S³upsk. 

§ 2

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 grudnia 2005 r. do
31 grudnia 2005 r. zobowi¹zuje siê do przekazywania
Gminie Miejskiej S³upsk miesiêcznie kwoty 900,00 z³
(s³ownie: dziewiêæset z³ 00/100 gr) za jedno dziecko,
które jest objête opiek¹ i wychowaniem przedszkol-
nym w przedszkolu prowadzonym przez Gminê Miej-
sk¹ S³upsk. Natomiast od dnia 1 stycznia 2006 r. do
31 sierpnia 2006 r. kwoty 1816,00 z³ (s³ownie: jeden
tysi¹c osiemset szesnaœcie z³ 00/100 gr) za dwoje
dzieci tj. 908,00 z³ za jedno dziecko.

2. Nale¿noœæ, okreœlona w ust. 1 bêdzie przekazywana
przelewem na konto – BANK PKO S.A. I O/S£UPSK
nr: 39 1240 3770 1111 0000 4068 2376 w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca od miesi¹ca stycznia
2006 r., natomiast nale¿noœæ za miesi¹c grudzieñ
2005 r. zostanie przekazana ³¹cznie z nale¿noœci¹
za miesi¹c styczeñ 2006 r.
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3. W przypadku zaprzestania œwiadczenia opieki i wy-
chowania przedszkolnego przez Gminê Miejsk¹
S³upsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona
zostaje z obowi¹zku ponoszenia za nie kosztów, o
których mowa w ust. 1.

4. Gmina Miejska S³upsk zobowi¹zuje siê do niezw³ocz-
nego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzesta-
niu œwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, na
podstawie imiennego wykazu sporz¹dzanego przez
Dyrektora Przedszkola. 

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony od
dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. 

§ 4

W przypadku rozwi¹zania porozumienia strony zobo-
wi¹zuj¹ siê do rozliczenia siê za czas obowi¹zywania,
na zasadach okreœlonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej
S³upsk i 2 dla Gminy Kobylnica. 

§ 8

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 grudnia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Wójt
Gminy Kobylnica

L. Kuliñski 

Skarbnik Gminy
M. ¯urawska 
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UCHWA£A Nr 4 /2006 
Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin

„Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni
z dnia 13 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania œcieków na terenie gmin–cz³onków
Komunalnego Zwi¹zku Gmin „Dolina Redy i Chylon-
ki” 

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 1 i art. 19, ust. 1, 
art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu

œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
Nr 173, poz. 1808, Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 729 oraz
Nr 130, poz. 1087) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Statutu Ko-
munalnego Zwi¹zku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w
Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1991 r. Nr 21, 
poz. 147 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z § 1 uchwa³y Rady
Miasta Sopotu z dnia 19.12.1991 r. Nr XXV/214/9/91 w
sprawie przyst¹pienia do Komunalnego Zwi¹zku Gmin z
przywo³aniem art. 64, ust. 3 i art. 42 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), uchwala siê, co
nastêpuje: 

§ 1 

Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania œcieków w nastêpuj¹cym brzmieniu: 

REGULAMIN 
dostarczania wody i odprowadzania œcieków

na terenie gmin – cz³onków 
KOMUNALNEGO ZWI¥ZKU GMIN

"DOLINA REDY I CHYLONKI" 

SPIS TREŒCI: 
ROZDZIA£ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIA£ II MINIMALNY POZIOM US£UG ŒWIAD-

CZONYCH PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO WODO-
CI¥GOWO–KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DO-
STARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŒCIE-
KÓW

ROZDZIA£ III SZCZEGÓ£OWE WARUNKI I TRYB ZA-
WIERANIA I ROZWI¥ZYWANIA UMÓW Z US£UGO-
BIORCAMI
Zawarcie Umowy
Rozwi¹zanie Umowy

ROZDZIA£ IV SPOSÓB ROZLICZEÑ W OPARCIU O
CENY I STAWKI OP£AT USTALONE W TARYFACH
Pomiar iloœci pobranej wody
Pomiar iloœci odprowadzanych œcieków
Kara umowna

ROZDZIA£ V WARUNKI PRZY£¥CZANIA DO SIECI
Przy³¹cze wodoci¹gowe
Przy³¹cze kanalizacyjne
Wydawanie warunków przy³¹czenia

ROZDZIA£ VI TECHNICZNE WARUNKI OKREŒLAJ¥-
CE MO¯LIWOŒCI DOSTÊPU DO US£UG WODO-
CI¥GOWO–KANALIZACYJNYCH
Prawo dostêpu do instalacji wewnêtrznych

ROZDZIA£ VII SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ
PRZEDSIÊBIORSTWO ODBIORU WYKONANEGO
PRZY£¥CZA
Sprawdzenie przy³¹czy oraz wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
Uruchomienie przy³¹czy oraz urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych

ROZDZIA£ VIII SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZY-
PADKU NIEDOTRZYMANIA CI¥G£OŒCI US£UG I
ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZA-
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NEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KA-
NALIZACYJNEJ ŒCIEKÓW ORAZ STAN, SK£AD I
KONTROLA JAKOŒCI ŒCIEKÓW
Przerwy i ograniczenia w dostawie wody i odbiorze
œcieków
Stan i sk³ad œcieków oraz ich kontrola

ROZDZIA£ IX STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW
US£UG, SPOSOBY ZA£ATWIANIA REKLAMACJI
ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZ¥CYCH W
SZCZEGÓLNOŒCI ZAK£ÓCEÑ W DOSTAWIE WO-
DY I ODPROWADZANIU ŒCIEKÓW
Reklamacje i sposób ich za³atwiania

ROZDZIA£ X WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA
CELE PRZECIWPO¯AROWE

ROZDZIA£ XI POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Rozdzia³ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin okreœla prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw
wodoci¹gowo–kanalizacyjnych oraz Us³ugobiorców w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê przeznaczo-
n¹ do spo¿ycia przez ludzi i/lub zbiorowego odprowa-
dzania œcieków na terenie gmin – cz³onków Komunalnego
Zwi¹zku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zwanego dalej
„Zwi¹zkiem”. 

§ 2 

U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
a) Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z póŸn. zm.),

b) Przedsiêbiorstwo – przedsiêbiorstwo wodoci¹go-
wo–kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy,

c) Us³ugobiorca – odbiorcê us³ug w rozumieniu Usta-
wy,

d) Strony – Us³ugobiorcê i Przedsiêbiorstwo,
e) Umowa – umowa zawarta miêdzy Stronami o zaopa-

trzenie w wodê i/lub odprowadzanie œcieków,
f) Wnioskodawca – podmiot wystêpuj¹cy do Przedsiê-

biorstwa z wnioskiem o zawarcie Umowy lub wyda-
nie warunków przy³¹czenia,

g) przy³¹cze kanalizacyjne – odcinek przewodu ³¹cz¹-
cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieru-
chomoœci Us³ugobiorcy z sieci¹ kanalizacyjn¹, w
rozumieniu Ustawy,

h) przy³¹cze wodoci¹gowe – odcinek przewodu ³¹cz¹-
cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wo-
doci¹gow¹ w nieruchomoœci Us³ugobiorcy, w
rozumieniu Ustawy,

i) sieæ – przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana
jest woda, lub którymi odprowadzane s¹ œcieki, bê-
d¹ce w posiadaniu Przedsiêbiorstwa, w rozumieniu
Ustawy,

j) przyrz¹d pomiarowy – wodomierz g³ówny, wodomie-
rze, zainstalowane przy punktach czerpalnych, wo-

domierze dodatkowe, o których mowa w Ustawie
oraz urz¹dzenie pomiarowe,

k) urz¹dzenia wodoci¹gowe – ujêcia wód powierzch-
niowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dze-
nia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód,
sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce ciœnienie
wody, w rozumieniu Ustawy,

l) urz¹dzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wy-
loty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowa-
dzania œcieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia
podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce œcieki oraz prze-
pompownie œcieków, w rozumieniu Ustawy,

m)warunki przy³¹czenia – szczegó³owe wymagania,
których spe³nienie umo¿liwia przy³¹czenie nierucho-
moœci do sieci Przedsiêbiorstwa,

n) okres rozliczeniowy – okreœlony w Umowie okres,
za jaki rozlicza siê miêdzy Stronami us³ugi dostawy
wody i/lub odprowadzania œcieków. 

§ 3 

Poza wyj¹tkami okreœlonymi w Ustawie Przedsiêbior-
stwo jest obowi¹zane uzyskaæ zezwolenie na prowadze-
nie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i/lub odprowadzanie
œcieków. 

Rozdzia³ II 
MINIMALNY POZIOM US£UG ŒWIADCZONYCH
PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GO-

WO–KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZA-
NIA WODY I ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW 

§ 4 

1. W celu wykonania okreœlonego w Ustawie obowi¹z-
ku zapewnienia zdolnoœci posiadanych urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych i/lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej iloœci i pod od-
powiednim ciœnieniem oraz dostaw wody i odprowa-
dzania œcieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e
zapewnienia nale¿ytej jakoœci dostarczanej wody i
odprowadzanych œcieków, Przedsiêbiorstwo jest zo-
bowi¹zane w szczególnoœci do:
a) prawid³owej eksploatacji posiadanych urz¹dzeñ

wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych,
b) niezw³ocznego zabezpieczenia miejsca awarii i jej

usuniêcia w mo¿liwie najkrótszym terminie, jak
równie¿ dokonywania innych niezbêdnych napraw
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub ka-
nalizacyjnych oraz przy³¹czy wodoci¹gowych i/lub
kanalizacyjnych, a tak¿e przyrz¹dów pomiaro-
wych,

c) zaopatrywania Us³ugobiorców w wodê, której:
i) ciœnienie w okreœlonym w § 18 miejscu wykona-

nia us³ugi z tytu³u zaopatrzenia w wodê jest nie
mniejsze ni¿ 0,2 MPa,

ii) jakoœæ spe³nia wymagania okreœlone przepisami
prawa oraz wynikaj¹ce z parametrów zbiorczego
systemu wodoci¹gowego i mo¿liwoœci technicz-
nych;
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d) prowadzenia regularnej wewnêtrznej kontroli ja-
koœci wody,

e) prowadzenia regularnej kontroli iloœci i jakoœci od-
prowadzanych œcieków bytowych i œcieków prze-
mys³owych,

f) kontroli przestrzegania warunków wprowadzania
œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,

g) udostêpniania zastêpczego punktu poboru wody w
przypadkach okreœlonych niniejszym Regulami-
nem oraz w razie odciêcia dostawy wody z powo-
du okreœlonego w art. 8, ust. 1, pkt 2) Ustawy.

2. Je¿eli wymagania Us³ugobiorcy, dotycz¹ce jakoœci i
ciœnienia wody, wykraczaj¹ poza parametry okreœlo-
ne przepisami, dzia³ania niezbêdne dla ich spe³nie-
nia Us³ugobiorca podejmuje na w³asny koszt.

3. Przedsiêbiorstwo przyjmuje do sieci kanalizacyjnej
œcieki, których jakoœæ odpowiada warunkom okre-
œlonym w Umowie oraz przepisach powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych.

4. Niezale¿nie od przypadków okreœlonych w Ustawie,
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ przyjêcia do kana-
lizacji œcieków, je¿eli stanowi¹ one zagro¿enie dla:
a) zdrowia lub ¿ycia ludzi, w tym osób obs³uguj¹cych

urz¹dzenia kanalizacyjne,
b) konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicz-

nego urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
c) procesu oczyszczania œcieków,
d) sk³adu osadów œciekowych w sposób uniemo¿li-

wiaj¹cy ich gospodarcze wykorzystanie.
5. Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do zaprzestania

odbioru œcieków w przypadku stwierdzenia, ¿e Us³u-
gobiorca narusza postanowienia Ustawy, aktów wy-
konawczych do niej w zakresie zakazu wprowadzania
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych odpadów, œcieków i in-
nych substancji. 

Rozdzia³ III
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA I
ROZWI¥ZYWANIA UMÓW Z US£UGOBIORCAMI 

§ 5 

Korzystanie z us³ug Przedsiêbiorstwa w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê i/lub zbiorowego odpro-
wadzania œcieków nastêpuje na podstawie Umowy
zawartej w formie pisemnej. 

Zawarcie Umowy 

§ 6 

1. Zawarcie Umowy nastêpuje na podstawie pisemne-
go wniosku Wnioskodawcy, którego nieruchomoœæ
zosta³a przy³¹czona do sieci, po spe³nieniu wyma-
gañ okreœlonych w warunkach przy³¹czenia.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 okreœla Przed-
siêbiorstwo.

3. Umowa mo¿e byæ zawarta z:
a) osob¹ posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do korzystania z

nieruchomoœci, do której ma byæ dostarczana wo-
da, lub z której maj¹ byæ odprowadzane œcieki,

b) osob¹, która korzysta z nieruchomoœci o nieuregu-
lowanym stanie prawnym,

c) w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoœci, je¿eli
jest ona zabudowana budynkiem/budynkami wie-
lolokalowym/wielolokalowymi,

d) osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w budynku wielolo-
kalowym wskazan¹ we wniosku z³o¿onym przez
w³aœciciela lub zarz¹dcê budynku/budynków wie-
lolokalowego/wielolokalowych.

4. Przedsiêbiorstwo zawiera Umowê, z osob¹ o której
mowa w ust. 3, lit d), je¿eli:
a) w³aœciciel lub zarz¹dca budynku wielolokalowego

lub budynków wielolokalowych z³o¿y pisemny
wniosek w którym wska¿e osobê, z któr¹ ma byæ
zawarta Umowa,

b) instalacja wodoci¹gowa w budynku jest wyposa¿o-
na w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi, przy
wszystkich punktach czerpalnych,

c) jest mo¿liwy odczyt wskazañ wodomierzy w ter-
minie uzgodnionym przez przedsiêbiorstwo wo-
doci¹gowo–kanalizacyjne z w³aœcicielem lub
zarz¹dc¹,

d) w³aœciciel lub zarz¹dca rozlicza, na podstawie
Umowy, ró¿nicê wskazañ miêdzy wodomierzem
g³ównym, a sum¹ wskazañ wodomierzy zainstalo-
wanych przy punktach czerpalnych wody,

e) w³aœciciel lub zarz¹dca na podstawie Umowy, re-
guluje nale¿noœci wynikaj¹ce z ró¿nicy wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹ wskazañ
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czer-
palnych wody,

f) w³aœciciel lub zarz¹dca okreœla warunki utrzyma-
nia wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punk-
tów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,

g) zosta³ uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerwania dostarczania wody do lokalu
bez zak³ócania dostaw wody do pozosta³ych lo-
kali; w szczególnoœci przez mo¿liwoœæ przerwa-
nia dostarczania wody do lokalu rozumie siê
za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odci-
naj¹cych dostarczanie wody do lokalu,

h) zosta³ uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerywania dostarczania wody z punk-
tów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,
bez zak³ócania dostaw wody do lokali.

5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umowy z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu, w budynkach
wielolokalowych, w przypadku gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w ust. 4.

6. W³aœciciel lub zarz¹dca przed z³o¿eniem wniosku, o
którym mowa w ust. 4, lit a) jest obowi¹zany do po-
informowania osób korzystaj¹cych z lokali o zasa-
dach rozliczeñ, o których mowa w ust. 4, lit. d) i e)
oraz o obowi¹zku regulowania dodatkowych op³at
wynikaj¹cych z taryf za dokonywane przez Przed-
siêbiorstwo rozliczenie.
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7. W terminie nie d³u¿szym ni¿ 10 dni roboczych od
otrzymania wniosku o zawarcie Umowy, Przedsiê-
biorstwo dostarcza Wnioskodawcy dwa egzempla-
rze Umowy podpisanej przez Przedsiêbiorstwo.

8. Termin, o którym mowa w ust. 7 mo¿e ulec przed³u-
¿eniu:
a) w przypadku koniecznoœci sprawdzenia, czy œwiad-

czenie przez Przedsiêbiorstwo us³ug jest technicz-
nie mo¿liwe – do 21 dni,

b) w przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w 
ust. 1 nie zawiera wszystkich informacji koniecz-
nych dla zawarcie Umowy – do czasu uzupe³nie-
nia wniosku przez Wnioskodawcê.

9. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokreœlony lub
okreœlony.

10. W celu dostosowania warunków Umowy dotycz¹-
cych iloœci, stanu i sk³adu œcieków, a tak¿e wysoko-
œci stosowanych op³at z tego tytu³u, Us³ugobiorca
zobowi¹zany jest do pisemnego powiadomienia
Przedsiêbiorstwa o planowanej zmianie jakoœci œcie-
ków, charakteru dzia³alnoœci lub rodzaju produkcji,
wykonywanej przez Us³ugobiorcê lub inne podmioty
odprowadzaj¹ce œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
Us³ugobiorcy. Powiadomienie powinno byæ dostar-
czone Przedsiêbiorstwu przed faktycznym dokona-
niem zmian, o których mowa wy¿ej.

11. Niniejszy Regulamin stanowi integraln¹ czêœæ Umo-
wy. 

Rozwi¹zanie Umowy 

§ 7 

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana za porozumieniem
Stron lub jednostronnie w drodze jej wypowiedzenia
po up³ywie okresu wypowiedzenia okreœlonego w
Umowie.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo wypowiedzieæ Umowê
w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu, gdy Przedsiêbior-

stwo zawar³o Umowê na wniosek w³aœciciela lub
zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych, je¿eli w trakcie obowi¹zywania
Umowy przestanie spe³niaæ którykolwiek z warun-
ków okreœlonych w Ustawie,

b) w sytuacji gdy d³u¿ej ni¿ przez 6 miesiêcy brak
jest dostêpu na teren nieruchomoœci lub obiektu
budowlanego nale¿¹cego do osób, o których mo-
wa w art. 6, ust. 2 i 4–7 Ustawy, w celu zainstalo-
wania lub demonta¿u wodomierza g³ównego lub
przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowe-
go, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zain-
stalowanych przy punktach czerpalnych i
dokonania odczytu ich wskazañ oraz dokonania
badañ i pomiarów,

c) w sytuacji, gdy d³u¿ej ni¿ przez 30 dni brak jest
dostêpu na teren nieruchomoœci lub do obiektu
budowlanego nale¿¹cego do osób, o których mo-
wa w art. 6, ust. 2 i 4–7 Ustawy, w celu przeprowa-

dzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiada-
nych przez Przedsiêbiorstwo lub sprawdzenia ilo-
œci i jakoœci œcieków wprowadzanych do sieci lub
odciêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub przy³¹cza
kanalizacyjnego lub za³o¿enia plomb na zamkniê-
tych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody
do lokalu,

d) w trakcie obowi¹zywania Umowy wyst¹pi¹ nie-
usuwalne warunki uniemo¿liwiaj¹ce jej wykony-
wanie z przyczyn niele¿¹cych po stronie
Przedsiêbiorstwa – z chwil¹ stwierdzenia nieusu-
walnoœci tych warunków,

e) nale¿noœæ Us³ugobiorcy z tytu³u zaopatrzenia w
wodê i/lub odprowadzania œcieków rozliczana jest
w sposób inny, ni¿ okreœlony w art. 27 Ustawy, za
wyj¹tkiem osoby korzystaj¹cej z lokalu, gdy Przed-
siêbiorstwo zawar³o Umowê na wniosek w³aœci-
ciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych.

3. Przedsiêbiorstwo mo¿e rozwi¹zaæ Umowê jedno-
stronnie w terminach wskazanych poni¿ej, gdy:
a) odciêcie dostawy wody lub zamkniêcie przy³¹cza

kanalizacyjnego nast¹pi³o w wyniku wykonania
niezgodnego z przepisami prawa przy³¹cza wo-
doci¹gowego lub przy³¹cza kanalizacyjnego – z
chwil¹ dokonania tych czynnoœci,

b) Przedsiêbiorstwo otrzyma³o informacjê o utracie
przez dotychczasowego Us³ugobiorcê tytu³u praw-
nego do nieruchomoœci, je¿eli inna osoba posiada-
j¹ca taki tytu³ z³o¿y³a wniosek o zawarcie umowy
– z chwil¹ z³o¿enia tego wniosku,

c) Przedsiêbiorstwo otrzyma³o od w³aœciciela lub za-
rz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych informacjê o zaprzestaniu przez
Us³ugobiorcê korzystania z lokalu w tym budynku
– z chwil¹ otrzymania tej informacji,

d) Us³ugobiorca pobiera wodê i/lub odprowadza œcie-
ki z pominiêciem istniej¹cych przyrz¹dów pomia-
rowych lub zak³ócaj¹c prawid³owoœæ wskazañ tych
przyrz¹dów – z chwil¹ stwierdzenia tego faktu.

4. Wypowiedzenie umowy w przypadkach, o których
mowa w ust. 2 lit. b), c) i d) jest mo¿liwe pod warun-
kiem uprzedniego, co najmniej dwukrotnego, bez-
skutecznego wezwania osób wymienionych w tych
postanowieniach do umo¿liwienia dostêpu na teren
nieruchomoœci lub do obiektu budowlanego albo do
usuniêcia warunków uniemo¿liwiaj¹cych wykonywa-
nie umowy.

5. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej wa¿noœci
formy pisemnej.

6. Umowa zawarta z osob¹, o której mowa w § 6, 
ust. 4 i 5 wygasa w razie rozwi¹zania lub wygaœniê-
cia Umowy zawartej przez Przedsiêbiorstwo z w³aœci-
cielem lub zarz¹dc¹ budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych. 
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Rozdzia³ IV
SPOSÓB ROZLICZEÑ W OPARCIU O CENY I STAW-

KI OP£AT USTALONE W TARYFACH 

§ 8 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i/lub
zbiorowe odprowadzanie œcieków s¹ prowadzone zgod-
nie z Ustaw¹ oraz aktami wykonawczymi do niej i doko-
nywane s¹ wy³¹cznie na podstawie cen i stawek op³at
okreœlonych w taryfach og³oszonych zgodnie z jej po-
stanowieniami oraz w oparciu o iloœæ dostarczonej wo-
dy i odprowadzonych œcieków. 

§ 9 

Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do zap³aty nale¿no-
œci za us³ugi œwiadczone przez Przedsiêbiorstwo za
okres obowi¹zywania Umowy. Rozliczenia nastêpuj¹ w
okresach rozliczeniowych, których d³ugoœæ okreœlana
jest w Umowie. 

§ 10 

1. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany Umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek

op³at wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo, tj. zgod-
nie z Ustaw¹ oraz uchwa³¹ Zgromadzenia Zwi¹zku,
podanych do publicznej wiadomoœci taryf, nie wy-
maga odrêbnego informowania Us³ugobiorców o ich
wysokoœci.

3. Je¿eli w ci¹gu okresu rozliczeniowego nast¹pi zmia-
na taryf, nale¿noœæ za dostarczon¹ wodê i/lub od-
prowadzone œcieki obliczona zostanie proporcjonalnie
do czasu ich obowi¹zywania. 

§ 11 

1. Iloœæ wody dostarczonej do nieruchomoœci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a
w przypadku jego braku – w oparciu o przeciêtne
normy zu¿ycia wody okreœlone w przepisach po-
wszechnie obowi¹zuj¹cych.

2. Iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê na podsta-
wie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

3. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloœæ odpro-
wadzonych œcieków ustala siê na podstawie Umo-
wy, jako równ¹ iloœci wody pobranej lub okreœlonej w
Umowie. 

§ 12 

1. Podstaw¹ zap³aty przez Us³ugobiorcê za us³ugi
œwiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym
Us³ugobiorcami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z po-
szczególnych lokali, Przedsiêbiorstwo wystawia od-
rêbn¹ fakturê zarz¹dcy lub w³aœcicielowi takiego
budynku oraz odrêbne faktury osobom korzystaj¹-
cym z poszczególnych lokali.

3. Je¿eli w Umowie nie postanowiono inaczej, wodo-
mierze g³ówne, wodomierze dodatkowe, o których
mowa w Ustawie i urz¹dzenia pomiarowe s¹ odczy-
tywane przez Przedsiêbiorstwo w mo¿liwie takich

samych okresach rozliczeniowych, ró¿nych dla po-
szczególnych grup Us³ugobiorców, tzn. dla:
a) zbiorowych i prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodar-

cz¹ – raz na miesi¹c,
b) indywidualnych – raz na kwarta³,
c) sezonowych – raz na pó³ roku.

4. W przypadku Umów zawartych z osobami korzysta-
j¹cymi z lokali w budynkach wielolokalowych rozli-
czenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków s¹ prowadzone na podsta-
wie:
a) raportów sporz¹dzanych przez w³aœciciela lub za-

rz¹dcê budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych, albo

b) dokonywanych przez Przedsiêbiorstwo odczytów
wskazañ wodomierza g³ównego i wodomierzy za-
instalowanych przy punktach czerpalnych.

5. Raporty, o których mowa w ust. 4, lit. a) okreœlaj¹:
a) wskazania wodomierza g³ównego,
b) iloœæ wody dostarczonej w danym okresie rozli-

czeniowym do poszczególnych lokali, z osobami
korzystaj¹cymi, z którymi Przedsiêbiorstwo za-
war³o Umowy,

c) wskazania wodomierza dodatkowego, o którym
mowa w Ustawie,

d) ró¿nicê miêdzy wskazaniami wodomierza g³ów-
nego i iloœci¹ wody, o której mowa w lit. b), z
uwzglêdnieniem wskazañ wodomierza dodatko-
wego, o którym mowa w lit. c).

6. W przypadku zawarcia Umów z osobami korzysta-
j¹cymi z lokali, Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do
pobierania op³aty z tytu³u dokonywania rozliczeñ
okreœlonej w taryfie.

7. W przypadku nie przekazania raportu, o którym mo-
wa w ust. 4 w terminie okreœlonym w Umowie, Przed-
siêbiorstwo uprawnione jest do ustalenia nale¿noœci
za œwiadczone us³ugi na podstawie wskazañ wodo-
mierza g³ównego oraz wystawia fakturê z tego tytu-
³u na okreœlony w ust. 4, lit. a) podmiot zobowi¹zany
do sporz¹dzenia raportu. 

Pomiar iloœci pobranej wody 

§ 13 

1. W celu zapewnienia prawid³owego wskazania wo-
domierza g³ównego, jego rodzaj, iloœæ i wielkoœæ, jak
równie¿ miejsce jego zamontowania wymaga pisem-
nego uzgodnienia z Przedsiêbiorstwem, przy czym
koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodo-
mierza g³ównego ponosi Przedsiêbiorstwo.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo ¿¹daæ, aby Us³ugobior-
ca wykona³ na swój koszt na granicy nieruchomoœci,
studzienkê lub szafkê wodomierzow¹, je¿eli zacho-
dzi co najmniej jedna z poni¿szych sytuacji:
a) nieruchomoœæ gruntowa nie jest zabudowana,
b) nie istnieje ¿adne pomieszczenie nadaj¹ce siê do

zamontowania wodomierza g³ównego, które spe³-
nia wymagania okreœlone przepisami prawa.
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3. Przedsiêbiorstwo dokonuje kontroli funkcjonowania
wodomierzy g³ównych i ich legalizacji.

4. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do wymiany nie-
sprawnego wodomierza g³ównego w terminie 14 dni
od daty stwierdzenia jego niesprawnoœci przez Przed-
siêbiorstwo.

5. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego
zg³oszenia Przedsiêbiorstwu utraty lub uszkodze-
nia wodomierza g³ównego lub faktu zerwania plom-
by.

6. W uzasadnionych technicznie warunkach, na pisem-
ny wniosek Us³ugobiorcy, Przedsiêbiorstwo mo¿e
wyraziæ zgodê na przeniesienie wodomierza g³ów-
nego na koszt Us³ugobiorcy pod warunkiem, ¿e prze-
niesienie mo¿e byæ dokonane bez ujemnego wp³ywu
na poprawnoœæ pomiaru, a nowe miejsce usytuowa-
nia wodomierza jest zgodne z odrêbnymi przepisa-
mi. 

Pomiar iloœci odprowadzanych œcieków 

§ 14 

1. W przypadku, gdy iloœæ odprowadzanych œcieków
ma byæ okreœlana wed³ug wskazañ urz¹dzenia po-
miarowego, miejsce jego instalacji wymaga pisemne-
go uzgodnienia z Przedsiêbiorstwem.

2. Urz¹dzenie pomiarowe musi posiadaæ wydane zgod-
nie z odpowiednimi przepisami œwiadectwo zatwier-
dzenia do stosowania i potwierdzenie spe³nienia
w³aœciwych wymagañ metrologicznych.

3. Us³ugobiorca odpowiada za prawid³ow¹ eksploatacjê
urz¹dzenia pomiarowego i na ¿¹danie Przedsiêbior-
stwa winien okazaæ dokument potwierdzaj¹cy spe³-
nienie warunków, o których mowa w ust. 2.

4. Oprócz przypadków opisanych w Ustawie Przedsiê-
biorstwo ustala iloœæ odprowadzanych œcieków jako
równ¹ iloœci wody pobranej z publicznych, w³asnych
i obcych Ÿróde³ wody lub jako równ¹ iloœci wody okre-
œlonej w Umowie w sytuacji:
a) braku lub nie okazania Przedsiêbiorstwu wa¿nych

dokumentów, o których mowa w ust. 2,
b) nie dokonania wymiany urz¹dzenia pomiarowego

i/lub wodomierza dodatkowego na koszt Us³ugo-
biorcy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jego
niesprawnoœci.

5. W przypadku, gdy iloœæ œcieków ustalana jest jako
równa iloœci pobranej wody okreœlonej na podstawie
wskazañ wodomierza g³ównego, przy ustaleniu tej
iloœci mog¹ byæ uwzglêdnione wskazania nie wiêcej,
ni¿ jednego wodomierza, o którym mowa w ust. 4,
lit. b).

6. Zainstalowanie wodomierza, o którym mowa w ust.
4, lit. b) oraz uwzglêdnienie jego wskazañ w rozli-
czeniach iloœci wody zu¿ytej bezpowrotnie, tj. takiej,
z której nie powstaj¹ œcieki, wymaga uzgodnienia z
Przedsiêbiorstwem w trybie okreœlonym w § 20 miej-
sca instalacji oraz rodzaju wodomierza, a tak¿e do-

konania przez Przedsiêbiorstwo jego odbioru tech-
nicznego i zaplombowania.

7. Do wodomierza, o którym mowa w ust. 4, lit. b) maj¹ od-
powiednie zastosowanie postanowienia ust. 2 i 3.

§ 15 

1. W przypadku:
a) nie dokonania odczytu z powodu braku dostêpu

do wodomierza g³ównego i/lub urz¹dzenia pomia-
rowego,

b) nie przekazania przez Us³ugobiorcê danych o
wskazaniach) wodomierza g³ównego i/lub urz¹-
dzenia pomiarowego,

c) niesprawnoœci wodomierza g³ównego i/lub urz¹-
dzenia pomiarowego

Przedsiêbiorstwo ma prawo ustaliæ nale¿noœæ za po-
bran¹ wodê i/lub odprowadzone œcieki na œrednim
poziomie zu¿ycia przez Us³ugobiorcê w okresie ostat-
nich szeœciu miesiêcy lub d³u¿szym, jednak nie prze-
kraczaj¹cym jednego roku.

2. Faktura wystawiona w oparciu o ustalenie, o którym
mowa w ust. 1, lit. a) i b), mo¿e byæ skorygowana w
razie stwierdzenia rozbie¿noœci miêdzy powy¿szym
ustaleniem, a rzeczywist¹ iloœci¹ pobranej wody i/lub
odprowadzonych œcieków, ustalon¹ po wystawieniu
tej faktury.

3. W przypadku braku mo¿liwoœci rozliczenia nale¿no-
œci za pobran¹ wodê i/lub odprowadzone œcieki w
sposób okreœlony w ust. 1, nale¿noœæ tê ustala siê
na podstawie œredniego poziomu zu¿ycia przez Us³u-
gobiorcê w analogicznym okresie roku poprzednie-
go lub w jednym okresie rozliczeniowym po
zainstalowaniu nowego wodomierza g³ównego i/lub
urz¹dzenia pomiarowego w miejsce niesprawnego.

4. Korekta rozliczeñ za czas niesprawnoœci wodomie-
rza g³ównego i/lub urz¹dzenia pomiarowego mo¿e
byæ dokonana za okres od ostatniego odczytu po-
przedzaj¹cego stwierdzenie niesprawnoœci do dnia
jej usuniêcia.

5. W przypadku nieruchomoœci rozliczanych z tytu³u
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w
oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, Przedsiê-
biorstwo, bez dokonywania zmiany Umowy, dosto-
sowuje wysokoœæ nale¿noœci za œwiadczone us³ugi
odpowiednio do liczby przebywaj¹cych na terenie
nieruchomoœci osób. Liczbê tê okreœla siê na pod-
stawie pisemnego oœwiadczenia Us³ugobiorcy. Poda-
nie przez Us³ugobiorcê nieprawdziwych danych
poci¹ga za sob¹ skutki okreœlone w Umowie.

6. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na dokony-
wanie odczytów wodomierzy g³ównych i urz¹dzeñ
pomiarowych przez Us³ugobiorcê. Zgoda wymaga
zachowania formy pisemnej.

7. W przypadkach, o których mowa w § 32, ust. 2 Re-
gulaminu sposób dokonywania odczytów i rozlicze-
nie nale¿noœci za pobran¹ wodê lub odprowadzone
œcieki nastêpuje na zasadach okreœlonych w Umowie.
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8. W przypadku bezumownego poboru wody z urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzania œcieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych rozliczenie nale¿noœci za
pobran¹ wodê lub odprowadzone œcieki ustala siê w
oparciu o œredni¹ iloœæ wody pobranej w okresie
trzech miesiêcy od dnia zawarcia Umowy i zainsta-
lowania wodomierza g³ównego.

9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania
Umowy, Przedsiêbiorstwo ma prawo ustaliæ iloœæ po-
branej wody lub odprowadzonych œcieków odpowied-
nio do iloœci wody, jaka mog³a przep³yn¹æ pe³nym
przekrojem przy³¹cza wodoci¹gowego w okresie bez-
umownego poboru wody lub odprowadzania œcie-
ków.

10. Nale¿noœæ, o której mowa w ust. 8 i 9 obliczana jest
zgodnie z taryf¹ obowi¹zuj¹c¹ w dniu stwierdzenia
bezumownego poboru wody lub odprowadzania œcie-
ków. 

§ 16 

1. OpóŸnienie w uregulowaniu nale¿noœci uprawnia
Przedsiêbiorstwo do naliczenia odsetek ustawowych.

2. Nadp³aty podlegaj¹ zaliczeniu w poczet przysz³ych
nale¿noœci Us³ugobiorcy lub, na jego wniosek, zwro-
towi w terminie 14 dni od otrzymania przez Przed-
siêbiorstwo pisemnego wniosku.

3. W przypadku odciêcia dostawy wody i/lub odbioru
œcieków, gdy Us³ugobiorca nie uiœci³ nale¿noœci za
pe³ne dwa okresy obrachunkowe, nastêpuj¹ce po
dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
zaleg³ej zap³aty, Przedsiêbiorstwo mo¿e uzale¿niæ
przywrócenie dostawy wody i/lub odbioru œcieków
od zap³acenia przez Us³ugobiorcê zaleg³ych nale¿-
noœci z tytu³u us³ug œwiadczonych przez Przedsiê-
biorstwo i op³aty za ponowne uruchomienie przy³¹cza. 

Kara umowna 

§ 17 

1. Za œcieki, których stan i sk³ad przekracza parame-
try okreœlone w przepisach powszechnie obowi¹zu-
j¹cych lub w zawartej pomiêdzy Stronami Umowie,
Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do naliczania kar
umownych okreœlonych w Umowie, do których znaj-
duj¹ zastosowanie zasady okreœlone w poni¿szych
ustêpach.

2. Wysokoœci kar umownych okreœlone s¹ w Umowie.
3. Kara umowna naliczana jest za dodatkowy ³adunek

zanieczyszczeñ, obliczony jako ró¿nica miêdzy ³a-
dunkiem ca³kowitym stwierdzonym na podstawie pró-
bek pobranych œcieków w czasie kontroli, a ³adunkiem
dopuszczalnym.

4. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wa-
runków Przedsiêbiorstwo okreœla dobowy wymiar
kary umownej oraz termin rozpoczêcia jej nalicza-
nia, o czym powiadamia Us³ugobiorcê na piœmie w
terminie 14 dni od daty uzyskania wyników kontroli,
za³¹czaj¹c wyniki pomiarów wraz z naliczeniem do-
bowego wymiaru kary umownej.

5. Kara umowna ustalana jest w ten sposób, ¿e:
a) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych war-

toœci równoczeœnie w kilku wskaŸnikach wymiar
kary umownej ustala siê przyjmuj¹c ten ze wskaŸ-
ników, którego przekroczenie poci¹ga za sob¹ naj-
wy¿sz¹ karê umown¹,

b) do kary umownej obliczonej zgodnie z lit. a) doli-
cza siê karê za przekroczenie dopuszczalnego sta-
nu œcieków, wartoœci metali ciê¿kich, substancji
ekstrahuj¹cych siê eterem naftowym oraz azotu i
fosforu z zastrze¿eniem, ¿e naliczenie kary umow-
nej za azot ogólny i fosfor ogólny nie poci¹ga za
sob¹ kary za pozosta³e formy azotu i fosforu,

c) do kary umownej okreœlonej zgodnie z lit. a) Przed-
siêbiorstwo mo¿e doliczyæ koszty wykonania kon-
troli przeprowadzonej zgodnie z § 31 i 32.

6. Dobowy wymiar kary umownej mo¿e ulec zmianie
na wniosek Us³ugobiorcy, gdy wyka¿e on, ¿e wiel-
koœæ przekroczeñ uleg³a zmianie.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, powinien zawie-
raæ:
a) informacjê o sposobie osi¹gniêcia przez Us³ugo-

biorcê ograniczenia przekroczenia,
b) wyniki pomiarów stanu i sk³adu œcieków dokona-

nych w miejscach i przy zachowaniu warunków
zastosowanych do stwierdzenia danego przekro-
czenia.

8. Je¿eli Przedsiêbiorstwo nie zakwestionuje zasadno-
œci wniosku w terminie 30 dni od daty jego dorêcze-
nia, nowy dobowy wymiar kary umownej ustala siê od
dnia wykonania pomiarów przez Us³ugobiorcê.

9. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest ustosunkowaæ
siê do wniosku opisanego w ust. 6 i 7 w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 30 dni od jego dostarczenia. Je¿eli w
terminie tym Przedsiêbiorstwo stwierdzi, ¿e przekro-
czenie nie usta³o lub, ¿e jest wy¿sze, ni¿ wynika to z
przedstawionych przez Us³ugobiorcê wyników po-
miarów, ustala nowy dobowy wymiar kary umownej
pocz¹wszy od dnia stwierdzenia niezasadnoœci wnio-
sku.

10. Przedsiêbiorstwo dzia³aj¹c na wniosek Us³ugobior-
cy lub z w³asnej inicjatywy przeprowadza ponowne
kontrole. Je¿eli w ich trakcie stwierdzi ustanie naru-
szeñ stanu i sk³adu odprowadzanych œcieków, za-
przestaje naliczania kary umownej od dnia wp³yniêcia
wniosku w przypadku kontroli przeprowadzanej na
wniosek Us³ugobiorcy lub od dnia dokonania kontro-
li w przypadku dzia³ania z w³asnej inicjatywy.

11. Kontrola przeprowadzana w czasie trwania zg³oszo-
nego Przedsiêbiorstwu stanu awaryjnego, o którym
mowa w art. 10, pkt 1 Ustawy, nie skutkuje nalicze-
niem kary umownej.

12. Terminy zap³aty i sposób rozliczenia nale¿noœci z ty-
tu³u kary umownej okreœla Umowa.

13. Je¿eli w ci¹gu okresu rozliczeniowego nast¹pi zmia-
na taryfy w zakresie wysokoœci kary umownej, na-
le¿noœæ z jej tytu³u obliczona zostanie proporcjonalnie
do czasu obowi¹zywania taryfy.
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14. Do zastrze¿eñ Us³ugobiorcy dotycz¹cych wysoko-
œci kary umownej odpowiednie zastosowanie maj¹
postanowienia § 36.

15. O uznaniu zastrze¿eñ Us³ugobiorcy Przedsiêbior-
stwo zawiadamia go na piœmie, co skutkuje zwrotem
nadp³aconej kwoty w terminie 14 dni od chwili uzna-
nia zastrze¿eñ. Umowa pomiêdzy Stronami mo¿e
przewidywaæ inny sposób rozliczenia. 

Rozdzia³ V
WARUNKI PRZY£¥CZANIA DO SIECI 

Przy³¹cze wodoci¹gowe 

§ 18 

Je¿eli Umowa nie stanowi inaczej, przy³¹cze wodo-
ci¹gowe s³u¿y zaopatrzeniu w wodê wy³¹cznie Us³ugo-
biorcy, z którym Przedsiêbiorstwo zawar³o Umowê, a
miejscem wykonania przez Przedsiêbiorstwo us³ugi z
tytu³u zaopatrzenia w wodê jest zawór za wodomierzem
g³ównym na przy³¹czu wodoci¹gowym, a w przypadku
jego braku, miejsce w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowe-
go do sieci wodoci¹gowej. 

Przy³¹cze kanalizacyjne 

§ 19 

Je¿eli Umowa nie stanowi inaczej, przy³¹cze kanaliza-
cyjne s³u¿y wy³¹cznie do odprowadzania œcieków Us³u-
gobiorcy, z którym Przedsiêbiorstwo zawar³o umowê, a
miejscem wykonania przez Przedsiêbiorstwo us³ugi z
tytu³u odprowadzania œcieków jest miejsce zainstalowa-
nia urz¹dzenia pomiarowego, albo miejsce po³¹czenia
przy³¹cza kanalizacyjnego z sieci¹ kanalizacyjn¹. 

Wydawanie warunków przy³¹czenia 

§ 20 

1. Przedsiêbiorstwu przys³uguje prawo okreœlania wa-
runków przy³¹czenia, a w szczególnoœci:
a) iloœci, konstrukcji i usytuowania przy³¹czy,
b) usytuowania wodomierza g³ównego i urz¹dzenia

pomiarowego,
c) warunków technicznych przy³¹czenia, zwanych

dalej „warunkami technicznymi”,
jak równie¿ wydawania uzgodnieñ dokumentacji,
zwanych dalej „uzgodnieniami”.

2. Okreœlenie warunków przy³¹czenia oraz wydanie
uzgodnieñ nastêpuje na podstawie pisemnego wnio-
sku Wnioskodawcy, którego wzór okreœla Przedsiê-
biorstwo, zachowuj¹c ni¿ej opisane zasady.

3. Wniosek opisany w ust. 2 powinien zawieraæ w szcze-
gólnoœci:
1) oznaczenie Wnioskodawcy,
2) okreœlenie:

a) rodzaju i parametrów wewnêtrznej instalacji wo-
doci¹gowej i/lub kanalizacyjnej w nieruchomo-
œci Us³ugobiorcy,

b) charakterystyki zu¿ycia i przeznaczenia wody,

c) rodzaju i iloœci, a w przypadku przemys³owych
odbiorców us³ug równie¿ jakoœci odprowadza-
nych œcieków,

3) ogólne informacje okreœlaj¹ce charakterystykê
techniczn¹ obiektu, do którego bêdzie dostarcza-
na woda, w szczególnoœci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (miesz-

kalne, u¿ytkowe) w budynkach zasilanych w wo-
dê,

b) wyposa¿enie lokali i obiektów w wewnêtrzn¹ in-
stalacjê wodoci¹gow¹ oraz wewnêtrzn¹ instala-
cjê kanalizacyjn¹,

4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody i
zrzutu œcieków.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, Wnioskodaw-
ca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci powinien
do³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy prawo w³asnoœci nieru-

chomoœci, a podmiot nie bêd¹cy w³aœcicielem pi-
semn¹ zgodê jej w³aœciciela wykonanie przy³¹cza,

2) mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieru-
chomoœci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

5. Warunki techniczne oraz uzgodnienia wydawane s¹
przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem uzasadnio-
nego interesu Wnioskodawcy oraz zwa¿aj¹c na:
a) bezpieczeñstwo, poprawnoœæ i efektywnoœæ funk-

cjonowania urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kana-
lizacyjnych,

b) powszechnie obowi¹zuj¹ce normy i przepisy pra-
wa,

c) indywidualn¹ sytuacjê techniczn¹, organizacyjn¹
i prawn¹ Wnioskodawcy.

6. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ wydania lub zmia-
ny warunków technicznych w przypadku istnienia
braku mo¿liwoœci spe³nienia okreœlonego w Ustawie
obowi¹zku zapewnienia zdolnoœci posiadanych urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej iloœci i pod od-
powiednim ciœnieniem oraz dostaw wody i odprowa-
dzania œcieków w sposób ci¹g³y i niezawodny oraz
zapewnienia nale¿ytej jakoœci dostarczanej wody i
odprowadzanych œcieków.

7. Inwestor, który w ramach jednej inwestycji ma za-
miar wybudowaæ wiêcej ni¿ jeden budynek wielolo-
kalowy, ma obowi¹zek zapewniæ dla ka¿dego z tych
budynków odrêbne przy³¹cze wodoci¹gowe i kana-
lizacyjne.

8. Przedsiêbiorstwo wydaje warunki techniczne i uzgod-
nienie w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni. W przy-
padku przekroczenia terminu Przedsiêbiorstwo
informuje Wnioskodawcê o przyczynach nie wyda-
nia warunków technicznych i uzgodnienia, jednocze-
œnie wskazuj¹c na piœmie nowy termin, jednak nie
d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
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9. Warunki techniczne musz¹ byæ dostarczone Wnio-
skodawcy na piœmie. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹-
zek udzieliæ informacji i wyjaœnieñ na ¿¹danie
Wnioskodawcy, jak równie¿ ustosunkowaæ siê do
zg³aszanych przez niego wniosków i propozycji.

10. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo
uprawnione jest do ustalania szczegó³owych wyma-
gañ technicznych w stosunku do przy³¹cza wodoci¹-
gowego i kanalizacyjnego oraz wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, jak równie¿ warun-
ków ich eksploatacji. Wymagania te nie mog¹ byæ
sprzeczne z uznanymi regu³ami techniki oraz obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

11. Cena pobierana przez Przedsiêbiorstwo za wydanie
warunków technicznych winna odpowiadaæ œrednim
rzeczywiœcie poniesionym przez Przedsiêbiorstwo
kosztom, a jej wysokoœæ uzale¿niona od zg³oszone-
go zapotrzebowania na wodê i/lub odprowadzenie
œcieków.

12. Okreœlenie warunków przy³¹czenia mo¿e nast¹piæ
w drodze zawarcia tzw. umowy przy³¹czeniowej, przy
czym nie póŸniej ni¿ w terminie do 30 dni od dnia
z³o¿enia w Przedsiêbiorstwie wniosku o wydanie wa-
runków technicznych.

13. Wszelkie zmiany w zakresie, o którym mowa w ust.
1 wymagaj¹ wydania nowych warunków technicz-
nych lub zmiany dotychczasowych.

14. Warunki techniczne zachowuj¹ wa¿noœæ w okresie
dwu lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytu-
acjach warunki techniczne mog¹ byæ wydane z okre-
sem wa¿noœci krótszym ni¿ dwa lata.

15. Termin wa¿noœci uzgodnieñ jest zwi¹zany z wa¿no-
œci¹ uzgadnianej dokumentacji i/lub pozwolenia na
budowê.

16. Przed³u¿enie wa¿noœci warunków technicznych i/lub
uzgodnieñ odbywa siê w trybie w³aœciwym dla ich
wydania. 

Rozdzia³ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŒLAJ¥CE MO¯LI-

WOŒCI DOSTÊPU DO US£UG WODOCI¥GO-
WO–KANALIZACYJNYCH 

Prawo dostêpu do instalacji wewnêtrznych 

§ 21 

1. Przedstawiciele Przedsiêbiorstwa, po okazaniu le-
gitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, ma-
j¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoœci lub do
pomieszczeñ Us³ugobiorcy w celu przeprowadzenia
niezbêdnych czynnoœci:
a) kontrolnych – urz¹dzeñ oraz przy³¹czy wodoci¹go-

wych i/lub kanalizacyjnych, wodomierzy g³ównych
i urz¹dzeñ pomiarowych, wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wraz z wchodz¹-
cymi w ich sk³ad urz¹dzeniami oraz jakoœci wody
i œcieków,

b) naprawczych i eksploatacyjnych – urz¹dzeñ wodo-
ci¹gowych i/lub kanalizacyjnych, wodomierzy g³ów-

nych oraz przy³¹czy wodoci¹gowych i/lub kanali-
zacyjnych.

2. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do udzielania przed-
stawicielom Przedsiêbiorstwa informacji w zakresie
niezbêdnym do rzetelnej oceny gospodarki wod-
no–œciekowej Us³ugobiorcy, w tym danych dotycz¹-
cych odpadów p³ynnych i nieczystoœci ciek³ych.

3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane zachowaæ w ta-
jemnicy wszelkie informacje dotycz¹ce Us³ugobior-
cy, uzyskane w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci,
o których mowa w ust. 1 i 2, za wyj¹tkiem, gdy ujaw-
nienie tych informacji jest niezbêdne ze wzglêdu na
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa lub, gdy na ich ujawnie-
nie Us³ugobiorca wyrazi³ pisemn¹ zgodê. 

§ 22 

1. W celu wykonania okreœlonego w Ustawie obowi¹z-
ku zapewnienia niezawodnego dzia³ania posiada-
nych wewnêtrznych instalacji i przy³¹czy wodo-
ci¹gowych lub kanalizacyjnych z urz¹dzeniem po-
miarowym w³¹cznie, Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹
w szczególnoœci do:
a) zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi i niskimi temperaturami oraz przed do-
stêpem osób nieuprawnionych,

b) u¿ytkowania ich w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoœæ
wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakterio-
logicznego wody w sieci wodoci¹gowej, np. na
skutek bezpoœredniego po³¹czenia instalacji wodo-
ci¹gowej z instalacj¹ kanalizacyjn¹, cofniêcia siê
wody z instalacji wodoci¹gowej lub powrotu wo-
dy z instalacji centralnego ogrzewania,

c) monta¿u i utrzymania odpowiednich urz¹dzeñ za-
bezpieczaj¹cych w przypadkach, o których mowa
w Polskiej Normie o ochronie przed wtórnym zanie-
czyszczeniem wody w instalacjach wodoci¹go-
wych i ogólnych wymaganiach dotycz¹cych
urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych zanieczyszczaniu przez
przep³yw zwrotny,

d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie
w celach okreœlonych w warunkach technicznych
oraz Umowie zawartej z Przedsiêbiorstwem,

e) informowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujê-
ciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at
za odprowadzanie œcieków,

f) pisemnego uzgodnienia zamiaru dokonania zmia-
ny przeznaczenia zu¿ywanej wody lub zwiêksze-
nia zapotrzebowania,

g) nie dokonywania zabudowy ani trwa³ych nasadzeñ
nad przy³¹czami w pasie niezbêdnym, okreœlonym
odrêbnymi przepisami,

h) ochrony przed uszkodzeniem wodomierza g³ówne-
go wraz z wszelkimi plombami za³o¿onymi przez
Przedsiêbiorstwo, producenta wodomierza lub
uprawniony organ oraz do niezw³ocznego zg³osze-
nia Przedsiêbiorstwu utraty lub uszkodzenia wodo-
mierza g³ównego albo faktu zerwania plomby,
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i) usuniêcia na w³asny koszt awarii lub zatoru na
przy³¹czu bêd¹cym w jego posiadaniu, w mo¿li-
wie najkrótszym czasie.

2. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do poniesienia kosz-
tów usuniêcia przez Przedsiêbiorstwo:
a) awarii lub zatoru, o których mowa w ust. 1 lit. i),

je¿eli Us³ugobiorca nie usun¹³ ich w wymaganym
terminie, oraz

b) awarii lub zatoru, powsta³ych na przy³¹czu nie bê-
d¹cym w posiadaniu Us³ugobiorcy, spowodowa-
nych z jego winy.

3. W przypadku, gdy przepisy prawa nak³adaj¹ na Us³u-
gobiorcê obowi¹zek posiadania pozwolenia wodno-
prawnego w zakresie odprowadzania œcieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, Przedsiêbiorstwo ma pra-
wo ¿¹daæ od Us³ugobiorcy przedstawienia tego po-
zwolenia. 

Rozdzia³ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIÊBIOR-

STWO ODBIORU WYKONANEGO PRZY£¥CZA
Sprawdzenie przy³¹czy oraz wewnêtrznej instalacji

wodoci¹gowej i kanalizacyjnej 

§ 23 

1. Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia przy³¹czy
oraz wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowych i kana-
lizacyjnych w nieruchomoœci Us³ugobiorcy przed i
po ich uruchomieniu, a tak¿e jest upowa¿nione do
¿¹dania usuniêcia stwierdzonych wad.

2. W przypadku stwierdzenia wad wykonanych przy³¹-
czy i/lub wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowych i ka-
nalizacyjnych, Przedsiêbiorstwo jest uprawnione do
odmowy pod³¹czenia, a w przypadku wad stwarzaj¹-
cych zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia jest do tego
zobowi¹zane.

3. Wynik sprawdzenia Przedsiêbiorstwo potwierdza w
oœwiadczeniu dostarczanym Us³ugobiorcy najpóŸ-
niej w dniu technicznego odbioru przy³¹cza.

4. Cena pobierana przez Przedsiêbiorstwo za wykona-
nie sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, winna byæ
okreœlona wed³ug œrednich rzeczywistych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo, a jej wyso-
koœæ uzale¿niona od d³ugoœci odbieranego przy³¹-
cza lub instalacji. 

§ 24 

1. W ramach prac zwi¹zanych ze sprawdzeniem od-
bieranego przy³¹cza, Przedsiêbiorstwo dokonuje
sprawdzenia zgodnoœci wykonanych prac z wyda-
nymi przez Przedsiêbiorstwo warunkami technicz-
nymi oraz z projektem przy³¹cza.

2. Przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza Przed-
siêbiorstwo ma prawo wymagaæ przedstawienia przez
Wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e
przy³¹cze oraz wewnêtrzna instalacja wodoci¹gowa
i/lub kanalizacyjna zosta³y wykonane zgodnie z wy-

danymi przez nie warunkami technicznymi i uzgod-
nieniami oraz przepisami prawa budowlanego.

3. Je¿eli warunki techniczne obejmowa³y równie¿ obo-
wi¹zek wybudowania przez przysz³ego Us³ugobior-
cê ze œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do
odbioru przy³¹cza mo¿e byæ wczeœniejszy odbiór
tych urz¹dzeñ.

4. Okreœlone w warunkach przy³¹czenia próby i odbio-
ry czêœciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.

5. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹-
cza. Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêœcio-
wemu zakryciu (tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y
zg³aszaæ do odbioru przed zasypaniem.

6. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geode-
zyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicz-
nych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden
dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa a drugi – do odpo-
wiedniego urzêdu zajmuj¹cego siê aktualizacj¹ do-
kumentacji geodezyjnej. 

§ 25 

1. Po zg³oszeniu gotowoœci do odbioru przez przedsta-
wiciela Us³ugobiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia je-
go termin, na nie póŸniej ni¿ trzy dni po dacie
zg³oszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 23 i 24
s¹ potwierdzane przez Strony w sporz¹dzanych pro-
toko³ach, które Przedsiêbiorstwo dostarczy Us³ugo-
biorcy niezw³ocznie, jednak nie póŸniej, ni¿ w ci¹gu
14 dni od daty dostarczenia przez Us³ugobiorcê kom-
pletnej dokumentacji wymaganej dla dokonania od-
bioru.

3. Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru
okreœla Przedsiêbiorstwo. 

§ 26 

1. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powin-
no zawieraæ, co najmniej:
a) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
c) inne warunki odbioru, np. zamkniêcie sieci eks-

ploatowanej.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien

zawieraæ, co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot od-

bioru (œrednica, materia³, d³ugoœæ, elementy uzbro-
jenia),

b) rodzaj odprowadzanych œcieków dla przy³¹cza ka-
nalizacyjnego,

c) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej od-
bioru,

d) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a re-
alizacj¹ przy³¹cza.
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Uruchomienie przy³¹czy oraz urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych 

§ 27

1. Przedsiêbiorstwu przys³uguje, na zasadzie wy³¹cz-
noœci, prawo do dokonywania po³¹czenia (wcinek)
nowych przy³¹czy i urz¹dzeñ do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej znajduj¹cej siê w jego eksploatacji
oraz ich uruchamiania.

2. Za czynnoœci okreœlone w ust. 1 Przedsiêbiorstwo
pobiera cenê w wysokoœci œrednich rzeczywistych
kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo uza-
le¿nion¹ od œrednicy przy³¹czanej do sieci rury. 

Rozdzia³ VIII
SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU NIEDO-
TRZYMANIA CI¥G£OŒCI US£UG I ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPRO-
WADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŒCIE-
KÓW ORAZ STAN, SK£AD I KONTROLA JAKOŒCI

ŒCIEKÓW 
Przerwy i ograniczenia w dostawie wody i odbiorze

œcieków 

§ 28

1. Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za
przerwy w ci¹g³oœci œwiadczenia us³ug w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i/lub zbiorowego
odprowadzania œcieków w przypadku:
a) braku wody w ujêciu,
b) zanieczyszczenia wody w rozmiarze niebezpiecz-

nym dla zdrowia, je¿eli nast¹pi³o z przyczyn nieza-
le¿nych od Przedsiêbiorstwa,

c) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydran-
tów po¿arowych,

d) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych i kanalizacyjnych,

e) niezale¿nego od Przedsiêbiorstwa uszkodzenia
instalacji wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej Us³u-
gobiorcy,

f) niezale¿nego od Przedsiêbiorstwa uszkodzenia
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych.

2. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody i/lub odbio-
rze œcieków mo¿e mieæ miejsce tak¿e w przypadku
planowanych prac konserwacyjno–remontowych.
Przedsiêbiorstwo ma wówczas obowi¹zek powiado-
miæ Us³ugobiorców poprzez umieszczenie informa-
cji w rejonie zamieszkania Us³ugobiorcy, np. poprzez
powieszenie informacji na drzwiach wejœciowych do
budynków oraz w Przedsiêbiorstwie na ogólnodo-
stêpnej tablicy og³oszeñ, a w razie potrzeby tak¿e
na ogólnodostêpnej witrynie internetowej i poprzez
œrodki masowego przekazu:
a) najpóŸniej na 5 dni przed jej planowanym termi-

nem, gdyby mia³a ona trwaæ krócej, ni¿ 12 godzin
lub

b) najpóŸniej na 7 dni przed przerw¹ w dostawie wo-
dy, gdyby mia³a ona trwaæ d³u¿ej, ni¿ 12 godzin.

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 Przed-
siêbiorstwo podaje obszar, w którym wyst¹pi¹ prze-
rwy i przewidywany czas ich trwania.

4. W czasie trwania klêski ¿ywio³owej lub dzia³añ si³y
wy¿szej, szczególnie, gdy dosz³o do niebezpieczne-
go dla zdrowia zanieczyszczenia wody, Przedsiê-
biorstwo ma prawo wprowadziæ odpowiednie
ograniczenia w zaopatrzeniu w wodê, po uprzednim
zawiadomieniu o tym Us³ugobiorców, opisanym w
ust. 2 i 3. Nie zwalnia to Przedsiêbiorstwa z obowi¹z-
ku zastosowania wszelkich dostêpnych mu sposo-
bów z³agodzenia uci¹¿liwoœci dla Us³ugobiorców.

5. Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za
przerwy i ograniczenia w dostawie wody spowodowa-
ne przyczynami okreœlonymi w ust. 2, pod warun-
kiem spe³nienia przez Przedsiêbiorstwo obowi¹zków
wymienionych w ust. 2 lit. a) lub b) oraz ust. 3.

6. W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody trwa
d³u¿ej, ni¿ 12 godzin, Przedsiêbiorstwo zobowi¹za-
ne jest zapewniæ Us³ugobiorcy zaopatrzenie w wodê
z zastêpczego Ÿród³a, np. beczkowozu, informuj¹c
Us³ugobiorcê o jego lokalizacji w razie przerwy, o
której mowa w ust. 2, lit. b), w rejonie jego zamiesz-
kania, np. poprzez powieszenie informacji na
drzwiach wejœciowych do budynków oraz w Przedsiê-
biorstwie na ogólnodostêpnej tablicy og³oszeñ, a w
razie potrzeby na ogólnodostêpnej witrynie interne-
towej i tak¿e poprzez œrodki masowego przekazu.
Zastêpcze Ÿród³o zaopatrzenia winno byæ usytuowa-
ne w rejonie zamieszkania Us³ugobiorcy.

7. Za wodê pobran¹ z zastêpczych Ÿróde³ wody Przed-
siêbiorstwo ma prawo pobieraæ op³aty na podstawie
cen i stawek op³at okreœlonych w obowi¹zuj¹cej ta-
ryfie. 

§ 29

1. Przedsiêbiorstwo mo¿e na wniosek i koszt Us³ugo-
biorcy dokonaæ czasowego odciêcia dostawy wody
i/lub odbioru œcieków na okres wnioskowany przez
Us³ugobiorcê nieprzekraczaj¹cy 12 miesiêcy.

2. Je¿eli po up³ywie okresu wskazanego w ust. 1 Us³u-
gobiorca nie rozpocznie ponownie u¿ytkowania przy-
³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego,
Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do od³¹czenia te-
go przy³¹cza od sieci wodoci¹gowej i/lub kanaliza-
cyjnej. 

§ 30 

W przypadku odciêcia dostawy wody i/lub odbioru
œcieków z przyczyn wystêpuj¹cych po stronie Us³ugo-
biorcy, uzasadnione koszty ponownego uruchomienia
dostawy wody i/lub odbioru œcieków ponosi Us³ugobior-
ca. 

Stan i sk³ad œcieków oraz ich kontrola 

§ 31

1. Us³ugobiorca odprowadza do sieci kanalizacyjnej
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œcieki, których stan i sk³ad odpowiada wskaŸnikom
okreœlonym w przepisach i/lub Umowie.

2. Przez stan œcieków nale¿y rozumieæ temperaturê,
odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne w³aœciwe i
zawartoœæ sztucznych substancji promieniotwór-
czych, zaœ przez sk³ad œcieków – stê¿enie zanie-
czyszczeñ zawartych w œciekach.

3. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo
mo¿e w Umowie ustaliæ dla danego Us³ugobiorcy
wartoœci wy¿sze lub ni¿sze od dopuszczalnych
wskaŸników zanieczyszczeñ, okreœlonych obowi¹-
zuj¹cymi przepisami.

4. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do bie¿¹cego
kontrolowania stanu i sk³adu odprowadzanych œcie-
ków.

5. Przedsiêbiorstwo ma prawo wydawania i egzekwo-
wania zaleceñ maj¹cych na celu poprawê stanu i
sk³adu œcieków wprowadzanych do urz¹dzeñ kana-
lizacyjnych.

6. W celu ustalenia, czy iloœæ i jakoœæ œcieków jest zgod-
na z obowi¹zuj¹cymi warunkami okreœlonymi w prze-
pisach i/lub Umowie, Przedsiêbiorstwo ma prawo
pobieraæ do analizy laboratoryjnej próby œcieków w
punkcie kontroli œcieków, zwanym dalej „punktem
kontrolnym”, ustalonym w sposób opisany w § 32. 

§ 32

1. Przedsiêbiorstwo ustala lokalizacjê punktu kontrolne-
go w taki sposób, ¿e punkt ten znajduje siê:
a) najbli¿ej miejsca zmieszania wszystkich œcieków

wytwarzanych przez Us³ugobiorcê oraz
b) najbli¿ej Ÿród³a powstawania œcieków wytwarza-

nych przez Us³ugobiorcê.
2. W przypadku, gdy jednoczesne spe³nienie warun-

ków, o których mowa w ust. 1 nie jest mo¿liwe, Przed-
siêbiorstwo ustala wiêcej, ni¿ jeden punkt kontrolny.

3. Przedsiêbiorstwo zawiadamia na piœmie Us³ugobior-
cê o lokalizacji punktu kontrolnego, ustalonego zgod-
nie z ust. 1 i 2.

4. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 3, Us³ugobiorca ma prawo zg³o-
siæ zastrze¿enia dotycz¹ce lokalizacji punktu kon-
trolnego, je¿eli lokalizacja ta nie zapewnia rzetelnoœci
kontroli iloœci i jakoœci œcieków odprowadzanych
przez tego Us³ugobiorcê do sieci kanalizacyjnej.

5. W przypadku uwzglêdnienia przez Przedsiêbiorstwo
zastrze¿eñ, o których mowa w ust. 4, Przedsiêbior-
stwo dokonuje ponownego ustalenia lokalizacji punk-
tu kontrolnego.

6. W przypadku, gdy zastrze¿enia, o których mowa w
ust. 4, nie bêd¹ uznane, Przedsiêbiorstwo poinfor-
muje o tym Us³ugobiorcê w terminie do 14 dni od da-
ty zg³oszenia zastrze¿eñ, o których mowa w ust. 4.

7. Je¿eli ustalona zgodnie z ust. 1 lokalizacja punktu
kontrolnego nie zapewnia rzetelnoœci kontroli iloœci
i jakoœci œcieków odprowadzanych przez Us³ugobior-
cê, a nie ma mo¿liwoœci wskazania innej lokalizacji,

Przedsiêbiorstwo mo¿e zobowi¹zaæ Us³ugobiorcê
do dokonania niezbêdnych zmian technicznych w
zakresie zapewniaj¹cym rzetelnoœæ kontroli.

8. W przypadku, gdy przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszego Regulaminu lokalizacja punktu kontrolne-
go zosta³a uzgodniona w sposób inny, ni¿ okreœlony
w ust. 1, obowi¹zuje ona do czasu ustalenia nowej.

9. Stan i sk³ad œcieków ustalane s¹ na podstawie wyni-
ków badañ próbek pobranych przez Przedsiêbior-
stwo w obecnoœci przedstawiciela Us³ugobiorcy w
sposób okreœlony w odrêbnych przepisach lub Umo-
wie, a je¿eli odprowadzanie œcieków trwa krócej ni¿
jedn¹ godzinê – na podstawie jednego pomiaru.

10. Us³ugobiorca nie mo¿e odmówiæ poddania siê kon-
troli ani jej utrudniaæ. W przypadku, gdy pomimo za-
wiadomienia o kontroli przedstawiciel Us³ugobiorcy
nie stawi siê w punkcie kontrolnym, przedstawiciele
Przedsiêbiorstwa mog¹ dokonaæ poboru prób bez
jego uczestnictwa. 

Rozdzia³ IX
STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW US£UG, SPO-
SOBY ZA£ATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIA-

NY INFORMACJI DOTYCZ¥CYCH W
SZCZEGÓLNOŒCI ZAK£ÓCEÑ W DOSTAWIE WO-

DY I ODPROWADZANIU ŒCIEKÓW 

§ 33

1. Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami Ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ:
a) zdolnoœci dostawcze posiadanych urz¹dzeñ wodo-

ci¹gowych, zapewniaj¹cych dostawê wody do
Us³ugobiorcy,

b) przepustowoœæ urz¹dzeñ kanalizacyjnych, zapew-
niaj¹cych odprowadzenie œcieków,

c) dostawê wody, o jakoœci nadaj¹cej siê do spo¿y-
cia przez ludzi,

d) ci¹g³oœæ i niezawodnoœæ dostaw wody oraz odpro-
wadzania œcieków z/do urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych,

e) budowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ ka-
nalizacyjnych, w zakresie wynikaj¹cym z wielolet-
niego planu rozwoju i modernizacji,

f) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt
wodomierza g³ównego, po odbiorze technicznym
przy³¹cza,

2. Przedsiêbiorstwo, je¿eli Umowa tak stanowi, ma obo-
wi¹zek zapewniæ niezawodne dzia³anie posiadanych
przez Us³ugobiorcê instalacji i przy³¹czy wodoci¹go-
wych i/lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z
urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.

3. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego
monitorowania jakoœci wody przeznaczonej do spo-
¿ycia oraz do udostêpniania mieszkañcom terenu,
na którym œwiadczy us³ugi, Gminom i Zwi¹zkowi –
nie rzadziej ni¿ raz na pó³ roku – informacji o jakoœci
wody. 
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4. W miejscu okreœlonym w ust. 6 do dyspozycji Us³u-
gobiorców Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest udo-
stêpniæ informacjê o stosowanych taryfach op³at za
dostarczanie wody i odbiór œcieków, informacjê o ja-
koœci wody i jakoœci œcieków po oczyszczeniu, wykaz
wszelkich cen pobieranych przez Przedsiêbiorstwo
za us³ugi dodatkowe, inne ni¿ zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowy odbiór œcieków, Ustawê i przepi-
sy wykonawcze do niej oraz wszelkie obowi¹zuj¹ce
powszechnie, b¹dŸ stanowi¹ce uregulowania we-
wnêtrzne Przedsiêbiorstwa procedury, wymogi i stan-
dardy lub normy dotycz¹ce œwiadczonych przez nie
us³ug, a tak¿e informacjê o procedurze za³atwiania re-
klamacji.

5. Przedsiêbiorstwa obs³uguj¹ce na terenie dzia³ania
Zwi¹zku wiêcej ni¿ 500 Us³ugobiorców maj¹ obowi¹-
zek zamieœciæ informacje, o których mowa w ust. 4
tak¿e na ogólnie dostêpnej bezp³atnej witrynie inter-
netowej.

6. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ Us³ugo-
biorcom nale¿yty poziom obs³ugi, a szczególnie po-
winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi
klienta, b¹dŸ w razie potrzeby – dzia³ obs³ugi klienta.

7. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do udzielania przed-
stawicielom Przedsiêbiorstwa informacji w zakresie
niezbêdnym do rzetelnej oceny gospodarki wod-
no–œciekowej Us³ugobiorcy, w tym danych dotycz¹-
cych nieczystoœci ciek³ych. 

§ 34

Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopa-
trzenia w wodê i/lub odprowadzania œcieków w sposób
niepowoduj¹cy pogorszenia jakoœci us³ug œwiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoœci do:

1) utrzymania posiadanych wewnêtrznych instalacji wo-
doci¹gowych w nieruchomoœci us³ugobiorcy oraz
przy³¹cza, je¿eli Umowa nie stanowi inaczej, w sta-
nie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanie-
czyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia wewnêtrznej instalacji przed cofniê-
ciem siê wody z sieci wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej
wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloœci i jakoœci odprowadza-
nych œcieków,

4) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,

5) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowa-
ny jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe, w sta-
nie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i
oddzia³ywanie zak³ócaj¹ce jego prawid³owe dzia³a-
nie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed do-
stêpem osób nieuprawnionych,

6) u¿ytkowania wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej
oraz przy³¹cza w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

7) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do doku-
mentacji technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹-
cych w³asnych ujêæ wody i urz¹dzeñ wodoci¹gowych
zasilanych z tych ujêæ, w zakresie umo¿liwiaj¹cym
ustalenie, czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbior-
stwo oraz ustalania iloœci œcieków, odprowadzanych
do kanalizacji,

8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³a-
snych ujêæ wody i urz¹dzeñ wodoci¹gowych zasila-
nych z tych ujêæ, a tak¿e po³¹czonych z sieci¹
Przedsiêbiorstwa posiadanych instalacji wewnêtrz-
nych, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e
wewnêtrzne instalacje Us³ugobiorcy mog¹ negatyw-
nie oddzia³ywaæ na poziom us³ug œwiadczonych przez
Przedsiêbiorstwo,

9) wykorzystywania przy³¹cza kanalizacyjnego i wody
z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie w celach i na wa-
runkach okreœlonych w Umowie. 

§ 35

1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹go-
wego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu
Us³ugobiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni-
¿enia poziomu us³ug œwiadczonych przez Przedsiê-
biorstwo, Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do
niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.

2. W przypadku, gdy Us³ugobiorca nie usunie zagro-
¿enia pomimo wskazania ze strony Przedsiêbior-
stwa, ma ono prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania
zmierzaj¹ce do usuniêcia zagro¿enia. Dzia³ania
Przedsiêbiorstwa nie mog¹ naruszaæ prawa w³asno-
œci przy³¹cza przys³uguj¹cego Us³ugobiorcy. 

Reklamacje i sposób ich za³atwiania 

§ 36

1. W terminie 30 dni od stwierdzenia przez Us³ugobior-
cê nieprawid³owoœci w œwiadczeniu us³ug przez
Przedsiêbiorstwo, Us³ugobiorca uprawniony jest do
z³o¿enia reklamacji.

2. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek rozpatrzyæ reklama-
cjê zg³oszon¹ przez Us³ugobiorcê niezw³ocznie, nie
póŸniej jednak, ni¿ w terminie 30 dni od dnia jej dorê-
czenia lub z³o¿enia w siedzibie Przedsiêbiorstwa.

3. Zg³oszenie reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku ure-
gulowania nale¿noœci pod warunkiem zachowania
terminu jej rozpoznania.

4. W przypadku, gdy reklamacja nie bêdzie rozpatrzo-
na w terminie okreœlonym w ust. 2, (z zastrze¿eniem
ust. 6) Us³ugobiorca ma prawo wstrzymaæ wnosze-
nie nale¿noœci wynikaj¹cych z rozliczeñ, opisanych
w § 8–10 Regulaminu – do momentu rozpatrzenia
reklamacji przez Przedsiêbiorstwo.

5. W sprawach nieskomplikowanych, kiedy Przedsiê-
biorstwo uznaje zg³oszon¹ reklamacjê, dopuszcza
siê z³o¿enie reklamacji ustnie, telefonicznie, b¹dŸ za
poœrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacja
taka zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych
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od zg³oszenia. O sposobie za³atwienia tak zg³oszo-
nej reklamacji Przedsiêbiorstwo winno poinformo-
waæ Us³ugobiorcê na piœmie. W szczególnoœci w
przypadku nie uznania tak zg³oszonej reklamacji po-
wiadomienie winno zawieraæ informacjê o trybie zg³o-
szenia reklamacji na piœmie.

6. W przypadku szczególnie skomplikowanych okolicz-
noœci bêd¹cych Ÿród³em reklamacji, termin okreœlo-
ny w ust. 2 ulega przed³u¿eniu, o czym
Przedsiêbiorstwo powiadamia niezw³ocznie Us³ugo-
biorcê na piœmie, wskazuj¹c termin jej rozpatrzenia,
który jednak nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 90 dni.

7. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawi-
d³owych wskazañ wodomierza g³ównego nie zosta-
nie uwzglêdniona w ca³oœci lub w czêœci,
Us³ugobiorca ma prawo w terminie 14 dni od otrzy-
mania odpowiedzi na reklamacjê z³o¿yæ wniosek o
przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza.

8. Je¿eli ekspertyza, o której mowa w ust. 7 potwierdzi
nieprawid³owoœæ wskazañ wodomierza g³ównego,
koszt jej przeprowadzenia ponosi Przedsiêbiorstwo,
w przeciwnym zaœ przypadku Us³ugobiorca.

9. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawi-
d³owych wskazañ wodomierza g³ównego, zostanie
uwzglêdniona w ca³oœci lub w czêœci, Przedsiêbior-
stwo dokona rozliczenia nale¿noœci stosownie do
rozpoznanej reklamacji.

10. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca jakoœci wo-
dy zostanie uwzglêdniona w ca³oœci lub w czêœci,
stosownie do rozpoznanej reklamacji Przedsiêbior-
stwo dokona pomniejszenia nale¿noœci za dostar-
czon¹ Us³ugobiorcy wodê o jakoœci niespe³niaj¹cej
wymagañ, o których mowa w § 4, ust. 1, lit. c), pkt. ii).

11. W przypadku zg³oszeñ dotycz¹cych funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa, innych, ni¿ reklamacje, Przedsiê-
biorstwo ma obowi¹zek niezw³ocznie je weryfikowaæ
oraz podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do za³atwie-
nia zg³oszonych spraw. 

Rozdzia³ X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZE-

CIWPO¯AROWE 

§ 37

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo-
¿arowe z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bêd¹cych w po-
siadaniu Przedsiêbiorstwa s¹ jednostki stra¿y
po¿arnej oraz ratowniczo–gaœnicze.

2. Pobór wody na cele okreœlone w ust. 1 dokonywany
jest na warunkach i zasadach okreœlonych w odrêb-
nej umowie zawartej z gmin¹. Do czasu jej zawarcia
pobór ten odbywa siê na zasadach dotychczas obo-
wi¹zuj¹cych.

3. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê za wodê pobran¹
na cele okreœlone w ust. 1 na podstawie cen i sta-
wek op³at okreœlonych w taryfie. 

Rozdzia³ XI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

§ 38

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowi¹zuj¹: 
a) w odniesieniu do Umów zawartych po wejœciu w ¿y-

cie Regulaminu – w ca³oœci,
b) w odniesieniu do Umów zawartych wczeœniej – w za-

kresie nie unormowanym odmiennie przez te Umo-
wy, a tak¿e, gdy postanowienia tych Umów s¹
sprzeczne z ustaw¹ lub niniejszym Regulaminem. 

§ 39

W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoœci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
dê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z póŸn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 2 

Regulamin opisany w § 1 obowi¹zuje na obszarze
dzia³ania Komunalnego Zwi¹zku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” w zakresie wodoci¹gów i zaopatrzenia w wo-
dê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków, tj. na
terenie nastêpuj¹cych gmin: Miasto Gdynia, Miasto Ru-
mia, Miasto Reda, Miasto Wejherowo oraz Gmina Ko-
sakowo. 

§ 3 

Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” Nr 16/2002 z dnia 16.09.2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania œcieków, og³oszona w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Pomorskiego Nr 75, poz. 1655 z dnia
12.11.2002 r. 

§ 4 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia 
W. Koz³owski 
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UCHWA£A Nr XLIX/333/06
Rady Miasta Koœcierzyna

z dnia 15 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania œcieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹z-
ku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
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rowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadza-
niu œcieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z póŸn.
zm.). Rada Miasta Koœcierzyna, na wniosek Burmistrza
Miasta uchwala: 

Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania œcieków 

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1

Regulamin okreœla zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków realizo-
wanego na terenie Gminy Miejskiej Koœcierzyna, w tym
prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw oraz odbiorców. 

§ 2

U¿yte w regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1) cennik us³ug – wykaz cen i stawek op³at innych za

us³ugi œwiadczone przez przedsiêbiorstwo, inne ni¿
wynikaj¹ce z umowy o dostarczanie wody i odpro-
wadzanie œcieków;

2) odbiorca – odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 
pkt 3) ustawy;

3) okres obrachunkowy – okreœlony w umowie okres
rozliczeñ za us³ugi dostarczania wody i odprowadza-
nia œcieków;

4) osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci – ka¿-
dy kto posiada tytu³ prawny do nieruchomoœci;

5) przedsiêbiorstwo – przedsiêbiorstwo wodoci¹go-
wo–kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4)
ustawy;

6) rozporz¹dzenie – Rozporz¹dzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowi¹zków dostawców œcieków przemy-
s³owych oraz warunków wprowadzania œcieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 129,
poz. 1108);

7) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodê i odprowa-
dzanie œcieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

8) urz¹dzenie pomiarowe – przyrz¹d pomiarowy, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 15) ustawy;

9) ustawa – ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcie-
ków (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.);

10) wodomierz – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na
wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budow-
lanego przy punkcie czerpalnym wody;

11) wodomierz dodatkowy – przyrz¹d pomiarowy zainsta-
lowany za wodomierzem g³ównym, s³u¿¹cy ustale-
niu iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany,
utrzymywany i legalizowany na koszt odbiorcy;

12) wodomierz g³ówny – przyrz¹d pomiarowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 19) ustawy;

13) wodomierz w³asny – przyrz¹d pomiarowy (wodomierz
sprzê¿ony lub wodomierz dodatkowy) mierz¹cy iloœæ
wody pobranej z w³asnych ujêæ, zainstalowany, utrzy-
mywany i legalizowany na koszt odbiorcy, do które-

go to przyrz¹du odnosz¹ siê wymogi w zakresie wa-
runków technicznych, form rozliczeñ i uzgodnieñ
przewidziane dla wodomierza g³ównego;

14) wodomierz dla celów ppo¿.– przyrz¹d pomiarowy
(wodomierz sprzê¿ony lub wodomierz dodatkowy)
mierz¹cy iloœæ wody pobranej z ujêæ przedsiêbior-
stwa dla celów ppo¿. zainstalowany, utrzymywany i
legalizowany na koszt odbiorcy, do którego to przy-
rz¹du odnosz¹ siê wymogi w zakresie warunków
technicznych, form rozliczeñ i uzgodnieñ przewidzia-
ne dla wodomierza g³ównego; 

ROZDZIA£ II
MINIMALNY POZIOM US£UG ŒWIADCZONYCH
PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO W ZAKRESIE DO-
STARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŒCIE-

KÓW ORAZ OBOWI¥ZKI ODBIORCÓW
WARUNKUJ¥CE JEGO UTRZYMANIE 

§ 3

1. Minimalna iloœæ wody dostarczonej odbiorcy oraz
odebranych od odbiorcy œcieków wynosi 1 m3 na do-
bê. Cel poboru wody okreœla umowa zawierana przez
przedsiêbiorstwo z odbiorc¹.

2. Umowa winna tak¿e okreœlaæ maksymalne iloœci oraz
dopuszczalny poziom zanieczyszczeñ dostarcza-
nych przez odbiorcê œcieków, wynikaj¹cy z posiada-
nych przez przedsiêbiorstwo technicznych i
technologicznych mo¿liwoœci ich oczyszczania, przy
zachowaniu przepisów prawa obowi¹zuj¹cych przed-
siêbiorstwo. 

§ 4

Poziom us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorstwo,
na który sk³adaj¹ siê iloœæ, jakoœæ oraz ci¹g³oœæ dostar-
czania wody i odprowadzania œcieków, okreœla zezwole-
nie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcieków udzielone decyzj¹
Burmistrza Miasta Koœcierzyna oraz pozwolenie wod-
noprawne wydane na podstawie odrêbnych przepisów. 

§ 5

Przedsiêbiorstwo dostarcza wodê i odprowadza œcie-
ki zapewniaj¹c zdolnoœæ posiadanych urz¹dzeñ niezbêd-
n¹ do realizacji powy¿szego, a w szczególnoœci:

1) dostarcza do nieruchomoœci, w sposób ci¹g³y i nie-
zawodny, wodê o jakoœci odpowiadaj¹cej przepisom
okreœlaj¹cym wymagania, jakim powinna odpowia-
daæ woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi;

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciœnienie
wody, w wielkoœci wynikaj¹cej z warunków technicz-
nych przy³¹czenia i technologicznych mo¿liwoœci
urz¹dzeñ wodoci¹gowych przedsiêbiorstwa, przy za-
chowaniu norm okreœlonych przepisami prawa;

3) odbiera w sposób ci¹g³y i niezawodny œcieki o stanie
i sk³adzie zgodnym z aktualnie obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, w iloœci okreœlonej w dokumentacji projekto-
wej, warunkach przy³¹czenia nieruchomoœci oraz
umowie;
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4) okreœla dopuszczalne wskaŸniki zanieczyszczeñ od-
bieranych œcieków, a tak¿e kontroluje, czy jakoœæ
przyjmowanych œcieków jest zgodna z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami;

5) ma prawo dokonywania kontroli przestrzegania
umownych ustaleñ dotycz¹cych technicznych wa-
runków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej

6) zapewnia spe³nianie warunków wprowadzania ogra-
niczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia
jej niedoboru na zasadach okreœlonych w zezwole-
niu;

7) dokonuje na w³asny koszt niezbêdnych napraw urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêd¹cych w
jego posiadaniu, za wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ
powsta³ych z winy odbiorcy;

8) buduje urz¹dzenia wodoci¹gowe i urz¹dzenia kana-
lizacyjne, w zakresie wynikaj¹cym z wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji;

9) po odbiorze technicznym przy³¹cza i zawarciu umo-
wy dokonuje zakupu, dobiera, instaluje i utrzymuje na
w³asny koszt wodomierz g³ówny;

10) nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³ informuje Burmistrza
o jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez lu-
dzi. 

§ 6

1. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodê i odprowa-
dzania œcieków w sposób niepowoduj¹cy pogorszenia
us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorstwo oraz nie-
utrudniaj¹cy dzia³alnoœci, a w szczególnoœci:
1) wykorzystuj¹c pobieran¹ wodê i odprowadzaj¹c

œcieki wy³¹cznie w celach okreœlonych w umowie
i warunkach przy³¹czenia nieruchomoœci;

2) zabezpieczaj¹c instalacje i przy³¹cza przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i niskimi temperaturami;

3) u¿ytkuj¹c wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹ w
sposób eliminuj¹cy mo¿liwoœæ wyst¹pienia wtórne-
go ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego
wody w sieci, na skutek m. in. cofniêcia siê wody
z wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej, powrotu
wody ciep³ej lub wody z instalacji centralnego
ogrzewania;

4) montuj¹c i zapewniaj¹c utrzymanie zaworów an-
tyska¿eniowych, w przypadkach i na warunkach
okreœlonych odrêbnymi przepisami 

5) utrzymuj¹c pomieszczenia, w których zainstalo-
wany jest wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie po-
miarowe, w stanie uniemo¿liwiaj¹cym uszkodzenie
wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiaro-
wego i oddzia³ywanie powoduj¹ce zak³ócenia w
ich prawid³owym dzia³aniu, a tak¿e zabezpiecza-
j¹c je przed dostêpem osób nieuprawnionych;

6) u¿ytkuj¹c wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w
sposób niepowoduj¹cy zak³óceñ w funkcjonowa-
niu sieci kanalizacyjnej;

7) powiadamiaj¹c natychmiast przedsiêbiorstwo o
zrzutach awaryjnych lub o zmianie jakoœci œcie-

ków, powoduj¹cej ich odbieganie od obowi¹zuj¹-
cych przepisów lub warunków umowy;

8) umo¿liwiaj¹c osobom reprezentuj¹cym przedsiê-
biorstwo prawo wstêpu na teren nieruchomoœci i do
pomieszczeñ, w celach okreœlonych przepisami
ustawy oraz niniejszego regulaminu;

9) zawiadamiaj¹c niezw³ocznie przedsiêbiorstwo o
utracie wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego
oraz wszelkich stwierdzonych ich uszkodzeniach,
w tym o zerwaniu plomb za³o¿onych przez przed-
siêbiorstwo, producenta wodomierza lub upraw-
niony organ;

10) informuj¹c niezw³ocznie przedsiêbiorstwo o zmia-
nach stanu prawnego nieruchomoœci;

11) powiadamiaj¹c niezw³oczne przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacjach
wewnêtrznych, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³a-
nie sieci;

12) niedokonuj¹c na instalacjach wewnêtrznych i przy-
³¹czach zmian odbiegaj¹cych od wydanych wa-
runków technicznych;

13) uzgadniaj¹c pisemnie z przedsiêbiorstwem za-
miar dokonania zmiany przeznaczenia zu¿ywanej
wody oraz zwiêkszenia lub zmniejszenia zapo-
trzebowania na ni¹;

14) niedokonuj¹c zabudowy ani trwa³ych nasadzeñ
nad przy³¹czami wodoci¹gowymi i kanalizacyjny-
mi w pasie niezbêdnym do ich ochrony przed
uszkodzeniami oraz prawid³owej eksploatacji;

15) udostêpniaj¹c przedsiêbiorstwu miejsce na ele-
wacji lub ogrodzeniu nieruchomoœci odbiorcy, ce-
lem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem
armatury wodoci¹gowej;

16) informuj¹c niezw³ocznie przedsiêbiorstwo o w³a-
snych ujêciach wody oraz posiadanych instala-
cjach odzysku wody deszczowej, w celu
prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie
œcieków;

17) zapewniaj¹c przedsiêbiorstwu dostêp do doku-
mentacji technicznej, danych dotycz¹cych eksplo-
atacji w³asnych ujêæ wody i instalacji zasilanych z
tych ujêæ, w zakresie umo¿liwiaj¹cym ustalenie
czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane
z sieci eksploatowanej przez przedsiêbiorstwo;

18) zapewniaj¹c przedsiêbiorstwu dostêp do w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, a tak-
¿e po³¹czonych z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿e-
li zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje
odbiorcy mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na po-
ziom us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorstwo;

19) zapewniaj¹c niezawodne dzia³anie posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomia-
rowym.

2. Oprócz przypadków okreœlonych w art. 7 pkt 1–5
Ustawy, Osoby reprezentuj¹ce przedsiêbiorstwo, po
okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿-
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nienia, maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoœci
lub obiektu budowlanego nale¿¹cych do odbiorcy, w
celu usuniêcia awarii przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub
przy³¹cza kanalizacyjnego albo zatoru na przy³¹czu
kanalizacyjnym.

3. W przypadku gdy przepisy prawa nak³adaj¹ na od-
biorcê obowi¹zek posiadania pozwolenia wodno-
prawnego w zakresie odprowadzania œcieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, przedsiêbiorstwo ma pra-
wo ¿¹daæ od niego przedstawienia tego pozwolenia. 

§ 7

1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹go-
wego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu
odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia
poziomu us³ug œwiadczonych przez przedsiêbior-
stwo, odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego
usuniêcia przyczyn zagro¿enia.

2. W przypadku, gdy odbiorca nie usunie zagro¿enia
pomimo wezwania ze strony przedsiêbiorstwa, ma
ono prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
usuniêcia zagro¿enia. Dzia³ania przedsiêbiorstwa
nie mog¹ naruszaæ prawa w³asnoœci przys³uguj¹ce-
go odbiorcy. 

ROZDZIA£ III
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ORAZ TRYB ZAWIERA-

NIA I ROZWI¥ZYWANIA UMÓW 

§ 8

Postanowienia umowy nie mog¹ ograniczaæ praw i obo-
wi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepi-
sów wykonawczych oraz postanowieñ regulaminu. 

§ 9

1. Przedsiêbiorstwo zawiera umowê w formie pisem-
nej na wniosek przysz³ego odbiorcy, po spe³nieniu
przez niego warunków technicznych przy³¹czenia do
sieci oraz wylegitymowaniu siê aktualnym tytu³em
prawnym do nieruchomoœci.

2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci albo z
osob¹, która korzysta z nieruchomoœci o nieuregulo-
wanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu fak-
tu korzystania z przy³¹czonej nieruchomoœci.

3. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreœliæ wzór wniosku o za-
warcie umowy.

4. Po zawarciu umowy odbiorca jest zobowi¹zany do
pisemnego poinformowania przedsiêbiorstwa o utra-
cie przezeñ prawa do korzystania z nieruchomoœci.
Do czasu poinformowania przedsiêbiorstwa, pomi-
mo wygaœniêcia umowy, odbiorca ponosi odpowie-
dzialnoœæ za nale¿noœci powsta³e w zwi¹zku ze
œwiadczeniem us³ug przez przedsiêbiorstwo. 

§ 10

1. Umowa zawiera w szczególnoœci postanowienia okre-
œlone w art. 6 ust. 3 ustawy.

2. Umowa okreœla obowi¹zki stron w zakresie utrzyma-
nia przy³¹czy oraz zasad usuwania ich awarii.

3. Umowa okreœla miejsce wykonywania us³ugi dosta-
wy wody i odbioru œcieków.

4. Umowa wskazuje miejsce publikacji Regulaminu.
5. W umowach dotycz¹cych odprowadzania œcieków

przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wyni-
kaj¹ce z rozporz¹dzenia, o którym mowa w § 2 pkt 6

6. Z odbiorcami korzystaj¹cymi zarówno z us³ug za-
opatrzenia w wodê, jak i z us³ug odprowadzania œcie-
ków, przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ jedn¹ umowê
o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków. 

§ 11

1. Na pisemny wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy bu-
dynku wielolokalowego lub budynków wielolokalo-
wych przedsiêbiorstwo zawiera umowê z osob¹
korzystaj¹c¹ z lokalu wskazan¹ we wniosku, o ile
spe³nione s¹ równoczeœnie wszystkie warunki okre-
œlone w art. 6 ust. 6 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1 zawiera:
—okreœlenie osoby korzystaj¹cej z lokalu, w tym ro-

dzaj tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu;
—oœwiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu

osoby korzystaj¹cej z lokalu, wskazanej we wnio-
sku, o zasadach rozliczania ró¿nic oraz o obo-
wi¹zku ponoszenia dodatkowych op³at (m. in. op³at
abonamentowych, op³at legalizacyjnych);

—zgodê wskazanej osoby na zawarcie umowy po-
twierdzon¹ w³asnorêcznym podpisem;

—informacje okreœlone w art. 6 ust. 6 ustawy.
3. Do wniosku do³¹cza siê aktualn¹ dokumentacjê tech-

niczn¹ budynku zawieraj¹c¹ schemat wewnêtrznej
instalacji wodoci¹gowej w budynku wielolokalowym
za wodomierzem g³ównym, wraz z okreœleniem lo-
kalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

4. W terminie 2 miesiêcy od dnia z³o¿enia kompletne-
go wniosku przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane wy-
daæ warunki techniczne okreœlaj¹ce wymagania
techniczne niezbêdne do realizacji umowy. 

§ 12

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreœlony lub okre-
œlony.

2. Zmiana umowy nastêpuje przez zawarcie nowej umo-
wy lub w formie aneksu do umowy. Powy¿sze doku-
menty powinny byæ sporz¹dzone w formie pisemnej
pod rygorem niewa¿noœci.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy doty-
cz¹ca taryfy lub adresu do korespondencji. 

§ 13

1. Umowa zawarta na czas nieokreœlony mo¿e byæ roz-
wi¹zana przez ka¿d¹ ze stron za uprzednim trzymie-
siêcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym w
ka¿dym czasie, przez z³o¿enie pisemnego oœwiad-
czenia woli w siedzibie przedsiêbiorstwa lub prze-
s³anie go listem poleconym.

2. Umowa zawarta na czas okreœlony ulega rozwi¹za-
niu z up³ywem okresu, na który zosta³a zawarta lub
mo¿e byæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron za uprzed-
nim jednomiesiêcznym okresem wypowiedzenia, do-
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konanym w ka¿dym czasie, przez z³o¿enie pisemne-
go oœwiadczenia woli w siedzibie przedsiêbiorstwa
lub przes³anie go listem poleconym.

3. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumie-
nia stron.

4. Umowa ulega rozwi¹zaniu na skutek odst¹pienia
przedsiêbiorstwa od umowy w przypadkach okreœlo-
nych w art. 8 ust. 1 ustawy.

5. Umowa wygasa w przypadku:
a) œmierci odbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹;
b) upad³oœci lub likwidacji strony;
c) utraty przez odbiorcê prawa do korzystania z nie-

ruchomoœci;
d) utraty przez przedsiêbiorstwo zezwolenia na pro-

wadzenie dzia³alnoœci.
6. Umowa zawarta z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w bu-

dynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami
wskazanymi w ust. 5, równie¿ w razie wygaœniêcia
umowy zawartej przez przedsiêbiorstwo z w³aœcicie-
lem lub zarz¹dc¹ nieruchomoœci, w której znajduje
siê lokal.  

§ 14

Po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu umowy, przedsiêbior-
stwo zaprzestaje œwiadczenia us³ug w szczególnoœci
poprzez: dokonanie zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹go-
wego i/lub kanalizacyjnego oraz demonta¿ wodomierza
g³ównego. 

ROZDZIA£ IV
SPOSOBY ROZLICZEÑ W OPARCIU O CENY I

STAWKI OP£AT USTALONE W TARYFACH 

§ 15

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzanie œcieków s¹ prowadzone przez
przedsiêbiorstwo z odbiorcami w oparciu o ceny i
stawki op³at okreœlone w og³oszonych taryfach oraz
iloœci dostarczonej wody i odprowadzonych œcieków.

2. Podanie do wiadomoœci publicznej taryf oraz wpro-
wadzonych do nich zmian nastêpuje poprzez og³osze-
nie w prasie lokalnej, w siedzibie przedsiêbiorstwa,
jak równie¿ na stronach Biuletynu Informacji Publicz-
nej.

3. Je¿eli w ci¹gu okresu obrachunkowego nast¹pi zmia-
na taryf, nale¿noœæ za dostarczon¹ wodê i odprowa-
dzone œcieki obliczona zostanie proporcjonalnie do
czasu ich obowi¹zywania.

4. O ile strony nie umówi¹ siê inaczej, wszystkie urz¹-
dzenia s³u¿¹ce do pomiaru wody i/lub œcieków s¹
odczytywane przez przedsiêbiorstwo w mo¿liwie ta-
kich samych okresach obrachunkowych, ró¿nych dla
poszczególnych grup odbiorców, tzn. dla:
a) zbiorowych i wiêkszych podmiotów – raz na mie-

si¹c
b) indywidualnych bêd¹cych osob¹ fizyczn¹ – raz na

dwa miesi¹ce,
c) pozosta³ych – raz na kwarta³.

5. W uzasadnionych przypadkach przedsiêbiorstwo
mo¿e wyraziæ zgodê na dokonanie odczytów mier-
ników przez odbiorcê. 

§ 16

1. Iloœæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie od-
czytu wodomierza g³ównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystaj¹-
cymi z lokali w budynkach wielolokalowych, iloœæ do-
starczonej wody ustala siê na podstawie wodomierzy
zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpal-
nych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wystêpuj¹cej po-
miêdzy odczytem wodomierza g³ównego i sum¹
odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych. 

§ 17

1. Iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê na podsta-
wie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloœæ odprowa-
dzonych œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci dostar-
czonej wody. 

§ 18

1. W rozliczeniach iloœci odprowadzanych œcieków iloœæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody, uwzglêdnia siê wy³¹cz-
nie w przypadkach, gdy wielkoœæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowe-
go, zainstalowanego na koszt odbiorcy zgodnie z
warunkami wydanymi przez przedsiêbiorstwo.

2. W przypadku poboru wody z ujêæ lub innych insta-
lacji odbiorcy, iloœæ œcieków wprowadzonych do urz¹-
dzeñ przedsiêbiorstwa ustala siê na podstawie
wskazañ urz¹dzenia pomiarowego lub wodomierza
w³asnego zainstalowanych na koszt odbiorcy na w³a-
snych ujêciach lub innych instalacjach zgodnie z wa-
runkami wydanymi przez przedsiêbiorstwo. 

§ 19

1. W przypadku niedokonania odczytu z powodu braku
dostêpu do wodomierza g³ównego, urz¹dzenia po-
miarowego lub wodomierza w³asnego z przyczyn nie-
zale¿nych od przedsiêbiorstwa, a tak¿e w przypadku
przejœciowej niesprawnoœci wodomierza g³ównego,
urz¹dzenia pomiarowego lub wodomierza w³asnego
przedsiêbiorstwo ma prawo ustaliæ nale¿noœæ za po-
bran¹ wodê lub odprowadzone œcieki w oparciu o
œrednie dobowe zu¿ycie z kolejnych 6 miesiêcy przed
ostatnim prawid³owym odczytem.

2. Korekta rozliczeñ za czas niesprawnoœci wodomie-
rza g³ównego, urz¹dzenia pomiarowego lub wodo-
mierza w³asnego, stwierdzonej na podstawie
ekspertyzy, mo¿e byæ dokonana za okres od ostatnie-
go odczytu poprzedzaj¹cego stwierdzenie niespraw-
noœci do dnia jej usuniêcia. 

§ 20

W przypadku bezumownego poboru wody lub wprowa-
dzania œcieków do urz¹dzeñ przedsiêbiorstwa oraz w
przypadku zerwania plomb lub zaboru wodomierza g³ów-
nego, wodomierza w³asnego, wodomierza dla celów
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ppo¿. albo urz¹dzenia pomiarowego nale¿noœæ za po-
bran¹ wodê lub odprowadzone œcieki mo¿e zostaæ usta-
lona odpowiednio do iloœci wody, jaka mog³a przep³yn¹æ
pe³nym przekrojem przy³¹cza wodoci¹gowego w okre-
sie bezumownego poboru wody lub odprowadzania œcie-
ków.

§ 21

1. Strony okreœl¹ w umowie czasookres dokonywania
odczytów zgodny z okresem obrachunkowym oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿
sposób uiszczania op³at.

2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji, co do wysoko-
œci faktury, nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania
nale¿noœci. 

§ 22

1. Odbiorca dokonuje zap³aty nale¿noœci w terminie
okreœlonym na fakturze nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹-
gu 14 dni od dnia jej dorêczenia, chyba ¿e w umo-
wie strony ustali³y inny termin.

2. Fakturê uznaje siê za dorêczon¹ po up³ywie trzech
dni od daty jej wys³ania na ostatni adres podany przez
odbiorcê.

3. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona
zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noœci lub na ¿¹-
danie odbiorcy jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
daty z³o¿enia pisemnego wniosku.

4. W przypadku, gdy zap³ata nie jest dokonywana w
kasie przedsiêbiorstwa, za dzieñ zap³aty uwa¿a siê
datê wp³ywu nale¿noœci na konto bankowe Przed-
siêbiorstwa.

5. OpóŸnienie w uregulowaniu nale¿noœci uprawnia
przedsiêbiorstwo do naliczenia odsetek ustawowych.

6. W przypadku opóŸnienia w p³atnoœci, przedsiêbior-
stwo mo¿e obci¹¿yæ odbiorcê okreœlonymi odrêbnie
kosztami, powsta³ymi w skutek wezwania do zap³a-
ty lub pozas¹dowego wyegzekwowania nale¿nej kwo-
ty.

7. W przypadku, gdy odbiorca nie spe³nia swych zobo-
wi¹zañ lub spe³nia je nieterminowo Przedsiêbiorstwo
jest uprawnione do ¿¹dania przedp³aty stanowi¹cej
zabezpieczenie p³atnoœci za kolejny okres obrachun-
kowy. Przedp³atê rozlicza siê po up³ywie tego okre-
su.

8. W przypadkach odciêcia dostawy wody i/lub odbio-
ru œcieków z przyczyny, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy, przedsiêbiorstwo mo¿e uzale¿niæ za-
warcie nowej umowy i przywrócenie dostawy wody
i/lub odbioru œcieków od zap³acenia przez odbiorcê
zaleg³ych nale¿noœci z tytu³u œwiadczonych us³ug
przez przedsiêbiorstwo i op³aty za ponowne urucho-
mienie przy³¹cz oraz wniesienia przedp³aty zabez-
pieczaj¹cej p³atnoœæ za kolejny okres obrachunkowy.
Przedp³atê rozlicza siê po up³ywie tego okresu.

9. Przedsiêbiorstwo zwróci zabezpieczenie, o którym
mowa w ust. 7 i 8, je¿eli ustan¹ przyczyny jego usta-
nowienia. 

ROZDZIA£ V
WARUNKI PRZY£¥CZENIA DO SIECI ORAZ OD-

BIÓR PRZY£¥CZA

§ 23

1. Przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej odbywa siê na pisemny wniosek
osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.

2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku okreœla wa-
runki techniczne przy³¹czenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy-
³¹czeniowych jest wczeœniejsze uzgodnienie doku-
mentacji technicznej z przedsiêbiorstwem.

4. Przed zawarciem umowy przedsiêbiorstwo dokonu-
je odbioru technicznego wykonanego przy³¹cza w
formie protoko³u odbioru, celem stwierdzenia czy zo-
sta³y spe³nione warunki techniczne okreœlone przez
przedsiêbiorstwo.

5. Przedsiêbiorstwo mo¿e w odrêbnej umowie okreœliæ
zakres utrzymania przez nie przy³¹czy. 

§ 24

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przy-
³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e
wyst¹piæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzysta-
nia z nieruchomoœci, która ma byæ przy³¹czona do sieci. 

§ 25

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przy³¹-
czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej
powinien w szczególnoœci zawieraæ:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aœciwego

rejestru wskazuj¹cy na sposób reprezentacji pod-
miotu;

4) opis nieruchomoœci, do której bêdzie dostarcza-
na woda i/lub z której bêd¹ odprowadzane œcieki,
w szczególnoœci okreœlenie jej powierzchni, spo-
sobu zagospodarowania i przeznaczenia;

5) rodzaj pod³¹czenia (wodoci¹gowe i/lub kanaliza-
cyjne);

6) okreœlenie:
a) rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do od-

bioru us³ug i parametrów instalacji odbiorczych;
b) iloœci przewidywanego poboru wody jej prze-

znaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody;
c) przewidywanej iloœci odprowadzanych œcieków

i ich rodzaju, (w przypadku dostawców œcieków
przemys³owych, równie¿ jakoœæ odprowadza-
nych œcieków oraz zastosowanych lub plano-
wanych do zastosowania urz¹dzeñ podczy-
szczaj¹cych);

7) informacje okreœlaj¹ce charakterystykê technicz-
n¹ obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda,
a w szczególnoœci:
a) rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe) w budyn-

kach zasilanych w wodê wraz z przybli¿onym
okreœleniem ich powierzchni;
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b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu-
¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce œcieki;

8) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody
i/lub dostarczania œcieków;

9) datê i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiega-

j¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzysta-

nia z nieruchomoœci, której dotyczy wniosek;
2) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowa-

nie nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1, wzglê-
dem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbro-
jenia terenu. 

§ 26

1. Przedsiêbiorstwo okreœla warunki przy³¹czenia i prze-
kazuje wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od z³o¿enia wniosku. W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach termin ten mo¿e ulec przed³u-
¿eniu.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.

3. Warunki przy³¹czenia powinny w szczególnoœci okre-
œlaæ:
1) miejsce i sposób po³¹czenia sieci wodoci¹gowej i

kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sani-

tarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane œcieki;

3) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody;

4) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,

wodomierza w³asnego, wodomierza dla celów
ppo¿.;

b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowe-
go licz¹cego iloœæ odprowadzonych œcieków;

c) jakoœci odprowadzonych œcieków;
d) miejsca zainstalowania urz¹dzenia przeciwza-

lewowego, o ile istnieje taka koniecznoœæ;
5) termin wa¿noœci warunków technicznych przy³¹-

czenia;
6) terminy i formy odbioru technicznego przy³¹czy;
7) formê, termin i sposób p³atnoœci za pod³¹czenie
8) minimalny termin, w jakim nale¿y pisemnie zawia-

domiæ przedsiêbiorstwo o wybranym wykonawcy
przy³¹cz;

9) zakres operatu geodezyjnego powykonawczego. 

§ 27

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci, je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane niezgod-
nie z wydanymi warunkami przy³¹czenia lub wyko-
nane zosta³o bez uzyskania od przedsiêbiorstwa
technicznych warunków przy³¹czenia.

2. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ wydania warunków
technicznych, je¿eli nie posiada technicznych mo¿-
liwoœci przy³¹czenia, z zastrze¿eniem § 28.

3. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek przy³¹-
czenia siê do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej. 

§ 28

Je¿eli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji
nie wynika planowana budowa urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegaj¹ca siê o przy-
³¹czenie wyra¿a wolê budowy tych urz¹dzeñ, gmina
mo¿e zawrzeæ z tak¹ osob¹ umowê o wspóln¹ realiza-
cjê inwestycji. Po zawarciu tej umowy przedsiêbiorstwo
okreœli warunki techniczne przy³¹czenia. 

§ 29

1. Warunki przy³¹czenia stanowi¹ podstawê do rozpo-
czêcia realizacji prac projektowych oraz budowla-
no–monta¿owych.

2. Okreœlone w warunkach o przy³¹czenie próby i odbio-
ry czêœciowe i koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach. 

§ 30

1. Odbiór przy³¹cza dokonywany jest na podstawie pro-
tokó³u koñcowego odbioru technicznego wed³ug za-
sad okreœlonych w warunkach przy³¹czenia.

2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien
zawieraæ co najmniej:
a) datê odbioru;
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przezna-

czenia przy³¹cza: rodzaju (wodoci¹gowe, kanali-
zacyjne), œrednicy, materia³ów i d³ugoœci oraz z
uwzglêdnieniem informacji czy s¹ skanalizowane
piwnice i inne pomieszczenia w budynku, po³o¿o-
ne poni¿ej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest
mo¿liwy grawitacyjny sp³yw œcieków;

c) rodzaj odprowadzanych œcieków dla przy³¹cza ka-
nalizacyjnego;

d) sk³ad komisji odbiorowej, w tym wykonawcê i u¿yt-
kownika;

e) adres (lokalizacja) nieruchomoœci, do której wy-
konano pod³¹czenie;

f) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a re-
alizacj¹ przy³¹cza;

g) podpisy cz³onków komisji odbiorowej.
3. Protokó³ koñcowy stanowi potwierdzenie prawid³o-

woœci wykonania przy³¹cza i jego podpisanie przez
strony upowa¿nia odbiorcê do z³o¿enia wniosku o
zawarcie umowy. 

ROZDZIA£ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŒLAJ¥CE MO¯LI-

WOŒCI DOSTÊPU DO US£UG WODOCI¥GO-
WO–KANALIZACYJNYCH 

§ 31

1. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowo–kanaliza-
cyjnych w poszczególnych latach wyznaczaj¹ wie-
loletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przedsiêbiorstwa
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oraz wieloletnie plany inwestycyjne gminy, opracowa-
ne na podstawie studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny.

2. Potencjalni odbiorcy mog¹ uzyskaæ informacje do-
tycz¹ce dostêpnoœci do us³ug:
1) w Urzêdzie Miasta Koœcierzyna, który udostêpnia

nieodp³atnie do wgl¹du:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy;
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego gminy;
c) niniejszy regulamin;
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków;

2) w przedsiêbiorstwie, które udostêpnia nieodp³at-
nie do wgl¹du:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹-

dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyj-
nych;

b) niniejszy regulamin. 

§ 32

1. Przy³¹cze wodoci¹gowe s³u¿y zaopatrzeniu w wodê
wy³¹cznie odbiorcy, z którym przedsiêbiorstwo za-
war³o umowê, chyba ¿e stanowi ona inaczej.

2. W trakcie dostawy wody miejscem wydania rzeczy,
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wo-
domierzem g³ównym, a w przypadku jego braku, miej-
sce w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowego do sieci
wodoci¹gowej.

3. Przy³¹cze kanalizacyjne s³u¿y wy³¹cznie do odprowa-
dzania œcieków odbiorcy, z którym przedsiêbiorstwo
zawar³o umowê, chyba ¿e stanowi ona inaczej.

4. Je¿eli strony nie uzgodni³y inaczej, miejscem wyko-
nania przez Przedsiêbiorstwo us³ugi z tytu³u odpro-
wadzania œcieków jest miejsce zainstalowania
urz¹dzenia pomiarowego, albo miejsce po³¹czenia
przy³¹cza kanalizacyjnego z sieci¹ kanalizacyjn¹.

5. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na przy³¹-
czu na terenie nieruchomoœci gruntowej odbiorcy od-
prowadzaj¹cego œcieki, miejscem rozdzia³u sieci i
instalacji oraz odpowiedzialnoœci jest granica nieru-
chomoœci gruntowej.

6. Miejsce rozdzia³u sieci kanalizacyjnej i instalacji oraz
rozdzia³u odpowiedzialnoœci, w przypadku lokaliza-
cji studzienki rewizyjnej na przy³¹czu na terenie nie-
ruchomoœci gruntowej odbiorcy odprowadzaj¹cego
œcieki, znajduje siê za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od
strony budynku. 

§ 33

1. W celu zapewnienia prawid³owych wskazañ wodo-
mierzy ich rodzaj, iloœæ, wielkoœæ, jak równie¿ miej-
sce ich zamontowania wymaga pisemnego
uzgodnienia z przedsiêbiorstwem.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo ¿¹daæ, aby odbiorca wy-
kona³ na swój koszt na granicy nieruchomoœci, we-
d³ug wskazañ przedsiêbiorstwa studzienkê lub szafkê
wodomierzow¹, je¿eli zachodzi co najmniej jedna z
poni¿szych sytuacji:
a) nieruchomoœæ gruntowa nie jest zabudowana;
b) przy³¹cza wodoci¹gowe na terenie nieruchomo-

œci s¹ d³u¿sze ni¿ 15 mb;
c) nie istnieje ¿adne pomieszczenie nadaj¹ce siê do

zamontowania wodomierza g³ównego, które spe³-
nia wymagania okreœlone odrêbnymi przepisami.

3. Odbiorca ponosi koszt wymiany wodomierza g³ówne-
go, gdy nastêpuje ona z przyczyn le¿¹cych po jego
stronie.

4. Przedsiêbiorstwo dokonuje kontroli funkcjonowania
wodomierzy g³ównych i ich legalizacji.

5. Przedsiêbiorstwo dokonuje wymiany niesprawnego
wodomierza g³ównego w terminie 14 dni od daty
stwierdzenia jego niesprawnoœci przez przedsiêbior-
stwo.

6. W uzasadnionych technicznie przypadkach, na pi-
semny wniosek odbiorcy, przedsiêbiorstwo mo¿e wy-
raziæ zgodê na przeniesienie wodomierza g³ównego
na koszt odbiorcy pod warunkiem, ¿e przeniesienie
mo¿e byæ dokonane bez ujemnego wp³ywu na po-
prawnoœæ pomiaru, a nowe miejsce usytuowania wo-
domierza jest zgodne z odrêbnymi przepisami. 

§ 34

1. W przypadku, gdy iloœæ odprowadzanych œcieków
ma byæ okreœlana wed³ug wskazañ urz¹dzenia po-
miarowego lub wodomierza w³asnego, miejsce jego
instalacji i jego cechy metrologiczne wymagaj¹ pi-
semnego uzgodnienia z przedsiêbiorstwem.

2. Urz¹dzenie pomiarowe i wodomierz w³asny musi po-
siadaæ wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami
œwiadectwo zatwierdzenia do stosowania i potwier-
dzenie spe³nienia w³aœciwych wymagañ metrologicz-
nych.

3. Odbiorca odpowiada za prawid³ow¹ eksploatacjê
urz¹dzenia pomiarowego lub wodomierza w³asnego
i na ¿¹danie Przedsiêbiorstwa winien okazaæ doku-
ment potwierdzaj¹cy spe³nienie warunków, o których
mowa w ust. 2.

4. Oprócz przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 5
ustawy, przedsiêbiorstwo ustala iloœæ odprowadza-
nych œcieków jako równ¹ iloœci wody pobranej z pu-
blicznych, w³asnych i obcych Ÿróde³ wody lub równ¹
iloœci wody okreœlonej w umowie w przypadku: 
a) braku lub nie okazania przedsiêbiorstwu wa¿nych

dokumentów, o których mowa w ust. 2;
b) nie dokonania wymiany urz¹dzenia pomiarowego

i/lub wodomierza dodatkowego, o którym mowa
w art. 27 ust. 6 ustawy w terminie 30 dni od daty
stwierdzenia jego niesprawnoœci.

5. W przypadku, gdy iloœæ œcieków ustalana jest jako
równa iloœci pobranej, wody okreœlonej na podsta-
wie wskazañ wodomierza g³ównego, przy ustaleniu
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tej iloœci mog¹ byæ uwzglêdnione wskazania nie wiê-
cej, ni¿ jednego wodomierza dodatkowego, o którym
mowa w ust. 4 lit. b).

6. Zainstalowanie wodomierza, o którym mowa w ust.
4 lit. b) oraz uwzglêdnienie jego wskazañ w rozlicze-
niach iloœci wody zu¿ytej bezpowrotnie, tj. takiej, z
której nie powstaj¹ œcieki, wymaga uzgodnienia z
przedsiêbiorstwem, w trybie okreœlonym w rozdzia-
le V, miejsca instalacji oraz rodzaju wodomierza do-
datkowego, a tak¿e dokonania przez przedsiêbior-
stwo jego odbioru technicznego i zaplombowania.

7. Do wodomierza dodatkowego, o którym mowa w ust.
4 lit. b), maj¹ odpowiednie zastosowanie postano-
wienia ust. 2 i 3. 

§ 35

1. Odbiorca odprowadza do sieci kanalizacyjnej œcieki,
których stan i sk³ad odpowiada wskaŸnikom okreœlo-
nym w odrêbnych przepisach lub umowie.

2. Przez stan œcieków nale¿y rozumieæ temperaturê,
odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne w³aœciwe i
zawartoœæ sztucznych substancji promieniotwór-
czych, zaœ przez sk³ad œcieków stê¿enie zanieczysz-
czeñ zawartych w œciekach.

3. Odbiorca jest zobowi¹zany do bie¿¹cego kontrolowa-
nia stanu i sk³adu odprowadzanych œcieków.

4. Przedsiêbiorstwo ma prawo wydawania i egzekwo-
wania zaleceñ maj¹cych na celu poprawê stanu i
sk³adu œcieków wprowadzanych do urz¹dzeñ kana-
lizacyjnych.

5. W celu ustalenia, czy iloœæ i jakoœæ œcieków jest zgod-
na z obowi¹zuj¹cymi warunkami okreœlonymi w od-
rêbnych przepisach lub umowie, przedsiêbiorstwo
ma prawo pobieraæ do analizy laboratoryjnej próby
œcieków w punkcie kontroli œcieków, zwanym dalej
"punktem kontrolnym", ustalonym w sposób opisa-
ny w § 36. 

§ 36

1. Przedsiêbiorstwo ustala lokalizacjê punktu kontrolne-
go na przy³¹czu kanalizacyjnym lub na instalacji ka-
nalizacyjnej w taki sposób, ¿e punkt ten znajduje siê: 
a) najbli¿ej miejsca zmieszania wszystkich œcieków

wytwarzanych przez odbiorcê oraz
b) najbli¿ej Ÿród³a powstawania œcieków wytwarza-

nych przez odbiorcê.
2. W przypadku, gdy jednoczesne spe³nienie warun-

ków, o których mowa w ust. 1 nie jest mo¿liwe, przed-
siêbiorstwo ustala wiêcej, ni¿ jeden punkt kontrolny.

3. Przedsiêbiorstwo zawiadamia na piœmie odbiorcê o
lokalizacji punktu kontrolnego, ustalonego zgodnie z
ust. 1 i 2.

4. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 3, odbiorca ma prawo zg³osiæ
zastrze¿enia dotycz¹ce lokalizacji punktu kontrolne-
go, je¿eli lokalizacja ta nie zapewnia rzetelnoœci kon-
troli iloœci i jakoœci œcieków odprowadzanych przez
tego odbiorcê do sieci kanalizacyjnej.

5. W przypadku uwzglêdnienia przez przedsiêbiorstwo
zastrze¿eñ, o których mowa w ust. 4, przedsiêbior-
stwo dokonuje ponownego ustalenia lokalizacji punk-
tu kontrolnego.

6. Je¿eli ustalona zgodnie z ust. 1 lokalizacja punktu
kontrolnego nie zapewnia rzetelnoœci kontroli iloœci
i jakoœci œcieków odprowadzanych przez odbiorcê, a
nie ma mo¿liwoœci wskazania innej lokalizacji, przed-
siêbiorstwo mo¿e zobowi¹zaæ odbiorcê do dokona-
nia niezbêdnych zmian technicznych.

7. W przypadku, gdy przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszego regulaminu lokalizacja punktu kontrolnego
zosta³a uzgodniona w sposób inny, ni¿ okreœlony w
ust. 1, obowi¹zuje ona do czasu ustalenia nowej.

8. Stan i sk³ad œcieków ustalane s¹ na podstawie wyni-
ków badañ próbek pobranych przez przedsiêbior-
stwo w obecnoœci przedstawiciela odbiorcy w sposób
okreœlony w odrêbnych przepisach lub umowie, a je-
¿eli odprowadzanie œcieków trwa krócej ni¿ jedn¹
godzinê – na podstawie jednego pomiaru.

9. Odbiorca nie mo¿e odmówiæ poddania siê kontroli
ani jej utrudniaæ. W przypadku, gdy pomimo zawia-
domienia o kontroli przedstawiciel odbiorcy nie sta-
wi siê w punkcie kontrolnym lub gdy odbiorca bêdzie
utrudnia³ dokonanie poboru w wyznaczonym punkcie
kontrolnym, znajduj¹cym siê na terenie jego nierucho-
moœci, przedstawiciele przedsiêbiorstwa mog¹ do-
konaæ poboru prób bez jego uczestnictwa oraz
wyznaczyæ jako nowy punkt kontrolny studzienkê ka-
nalizacyjn¹ na sieci kanalizacyjnej, do której docho-
dzi przy³¹cze w/w odbiorcy.

10. W przypadku, gdy w wyniku kontroli przedsiêbior-
stwo stwierdzi, ¿e œcieki odprowadzane przez od-
biorcê do sieci kanalizacyjnej przekraczaj¹
dopuszczalne warunki, koszty wykonanej kontroli
pokrywa odbiorca, w terminie wskazanym na faktu-
rze wystawionej przez przedsiêbiorstwo. 

ROZDZIA£ VII
STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW US£UG

ORAZ SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU
NIEDOTRZYMANIA CI¥G£OŒCI LUB ODPOWIED-
NICH PARAMETRÓW ŒWIADCZONYCH US£UG 

§ 37

1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹go-

wej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców;
2) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub

odprowadzaniu œcieków;
3) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych

lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych;
4) planowanych przerw w œwiadczeniu us³ug.

2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za poœrednic-
twem telefonu faksu lub elektronicznych œrodków
przekazu, bez zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.
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3. Je¿eli proœba o udzielenie informacji zosta³a przed-
³o¿ona na piœmie, przedsiêbiorstwo udziela odpo-
wiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od
otrzymania proœby, chyba ¿e osoba zwracaj¹ca siê
o informacjê wyraŸnie zaznaczy, i¿ informacja ma
byæ udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Je¿eli do udzielenia informacji niezbêdne jest doko-
nanie ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿
terminy wskazane w ust. 2 i 3, przedsiêbiorstwo przed
up³ywem tych terminów informuje o tym fakcie oso-
bê, która z³o¿y³a proœbê o informacjê i wskazuje jej
ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten
w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni
od dnia z³o¿enia proœby. 

§ 38

1. Ka¿dy odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji do-
tycz¹cych sposobu wykonywania przez przedsiê-
biorstwo umowy, w szczególnoœci iloœci i jakoœci
œwiadczonych us³ug oraz wysokoœci op³at za te us³u-
gi.

2. Reklamacje nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ re-

klamacjê bez zbêdnej zw³oki, jednak w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 14 dni od dnia jej z³o¿enia lub dorêcze-
nia przedsiêbiorstwu. 

4. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawi-
d³owych wskazañ wodomierza g³ównego lub jakoœci
wody nie zostania uwzglêdniona w ca³oœci lub w czê-
œci, Odbiorca ma prawo w terminie 14 dni od otrzy-
mania odpowiedzi na reklamacjê z³o¿yæ wniosek o
przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza lub bada-
nia jakoœci wody.

5. Je¿eli ekspertyza lub badanie potwierdz¹ nieprawi-
d³owoœæ wskazañ wodomierza g³ównego albo fakt,
¿e jakoœæ wody nie odpowiada wymogom, jakim po-
winna odpowiadaæ woda przeznaczona do spo¿ycia
przez ludzi, koszt ich przeprowadzenia ponosi Przed-
siêbiorstwo, w przeciwnym zaœ przypadku Odbior-
ca.

6. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawi-
d³owych wskazañ wodomierza g³ównego zostanie
uwzglêdniona w ca³oœci lub w czêœci, Przedsiêbior-
stwo dokonuje stosownej korekty faktury bêd¹cej
przedmiotem tej reklamacji.

7. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca jakoœci wo-
dy zostanie uwzglêdniona w ca³oœci lub w czêœci,
Przedsiêbiorstwo dokonuje stosownej korekty fak-
tury bêd¹cej przedmiotem reklamacji.

8. Odbiorca mo¿e domagaæ siê obni¿enia nale¿noœci
w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakoœci lub
o ciœnieniu niezgodnym z okreœlonymi w odrêbnych
przepisach wymaganiami dla instalacji wodoci¹go-
wej Odbiorcy, pod warunkiem, ¿e nie nast¹pi³o to z
przyczyn le¿¹cych po stronie Odbiorcy, przy czym
nale¿noœæ za dany okres rozliczeniowy w czêœci do-
tycz¹cej czasu trwania zak³ócenia mo¿e byæ w ta-
kim przypadku obni¿ona o 10%. 

§ 39

1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do wyznaczenia
osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z od-

biorcami oraz osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹cze-
nie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie re-
klamacji.

2. Stosowna informacja zawiera co najmniej: imienne
wskazanie pracowników upowa¿nionych do kontak-
tów z odbiorcami i osobami ubiegaj¹cymi siê o przy-
³¹czenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania
reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz go-
dziny ich pracy, winna byæ wywieszona w siedzibie
przedsiêbiorstwa. 

§ 40

1. W siedzibie przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnio-
ne wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy taryfy

cen i stawek op³at;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i

odprowadzania œcieków”, obowi¹zuj¹cego na te-
renie gminy;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakoœci
wody;

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków wraz
z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.

2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpniania
dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoj¹
siedzib¹. 

§ 41

1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania od-
biorców o planowanych przerwach lub ogranicze-
niach w dostawie wody w sposób zwyczajowo
przyjêty z wyprzedzeniem co najmniej 72–godzin-
nym.

2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocz-
nie poinformowaæ odbiorców, w sposób zwyczajowo
przyjêty, o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich
trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiê-
biorstwo mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust. 2
poinformowaæ wy³¹cznie w³aœciciela lub zarz¹dcê
nieruchomoœci, o ile planowany czas trwania prze-
rwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dosta-
wie wody przekraczaj¹cej 12 godzin przedsiêbior-
stwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ o tym fakcie odbiorców,
wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego punktu poboru
wody. 

§ 42

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzy-
maæ œwiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powo-
dów, w szczególnoœci je¿eli jest to uzasadnione
potrzeb¹ ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, œrodo-
wiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi,
a tak¿e przyczynami technicznymi.

2. Przedsiêbiorstwo ponosi odpowiedzialnoœæ za szko-
dy powsta³e w zwi¹zku z wstrzymywaniem lub ogra-
niczeniem œwiadczenia us³ug chyba, ¿e nie ponosi
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winy. Przedsiêbiorstwo wolne jest od odpowiedzial-
noœci w szczególnoœci wówczas, gdy przerwa lub
ograniczenie œwiadczenia us³ug wynika³y z:
1) dzia³ania si³y wy¿szej, w tym zw³aszcza si³ przyro-

dy;
2) dzia³ania lub zaniechania osób lub podmiotów, za

które przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzial-
noœci, w tym samego odbiorcy;

3) potrzeby ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz
œrodowiska naturalnego, a tak¿e potrzeb przeciw-
po¿arowych. 

ROZDZIA£ VIII
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIW-

PO¯AROWE 

§ 43

Woda do celów przeciwpo¿arowych dla obiektów jest
dostêpna przede wszystkim z hydrantów zainstalowa-
nych na sieci wodoci¹gowej, bêd¹cej w posiadaniu przed-
siêbiorstwa. 

§ 44

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿aro-
we nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiê-
dzy gmin¹, przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y
po¿arnej. 

§ 45

Iloœæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreœleniem punktów poboru jest ustalona na podsta-
wie pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê
stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach. 

§ 46

Nale¿noœci za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿aro-
we reguluje gmina. 

ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

§ 47

W sprawach nieobjêtych niniejszym regulaminem za-
stosowanie maj¹ przepisy prawa, a w szczególnoœci
przepisy ustawy i przepisy wykonawcze. 

§ 48

Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y tarci moc
Uchwa³a Rady Miasta Koœcierzyna nr LII/439/02 z dnia
25.09.2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu œwiad-
czenia us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dê i zbiorowego odprowadzania œcieków. 

§ 49

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta 
K. Stoltmann 
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UCHWA£A Nr XLIX/334/06
Rady Miasta Koœcierzyna

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie szczegó³owych zasad kierowania i pono-
szenia odp³atnoœci za pobyt w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w Koœcierzynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 
z póŸn. zm.) oraz na podstawie art. 51 i art. 97 ust. 5
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U.Nr 64, poz. 593 z 2004 r. z póŸn. zm.), Rada Mia-
sta na wniosek Burmistrza Miasta Koœcierzyna uchwa-
la, co nastêpuje: 

§ 1 

Œrodowiskowy Dom Samopomocy jako oœrodek wspar-
cia realizuje zadania z zakresu pomocy spo³ecznej.
Œwiadczy us³ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i upoœledzonych umys³owo. 

§ 2 

Zakres œwiadczonych us³ug w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy obejmuje specjalistyczn¹ opiekê polega-
j¹c¹ na:

—zapewnieniu dziennego pobytu i wy¿ywienia,
—prowadzeniu indywidualnej rehabilitacji, treningu

umiejêtnoœci samoobs³ugowych, zaradnoœci ¿ycio-
wej, poradnictwie oraz spêdzaniu wolnego czasu,

—umo¿liwieniu osobom z upoœledzeniem umys³owym
i zaburzeniami psychicznymi korzystania ze wszyst-
kich mo¿liwoœci, które mog¹ zaistnieæ w œrodowisku
lokalnym, a w konsekwencji zapewnienie im godziwe-
go miejsca w spo³ecznoœci, z której siê wywodz¹ oraz
pe³nej z ni¹ integracji. 

§ 3 

1. Prawo do pobytu w oœrodku wsparcia przyznaje siê
na wniosek zainteresowanego lub jego przedstawi-
ciela ustawowego, pracownika socjalnego albo in-
nej osoby, za zgod¹ osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego, po uprzednim prze-
prowadzeniu wywiadu œrodowiskowego. 

2. Decyzjê kieruj¹c¹ do Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy uwzglêdniaj¹c¹ wysokoœæ odp³atnoœci, ter-
miny i formê op³aty lub zwolnienie z tej¿e op³aty,
wydaje Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Koœcierzynie na czas okreœlony, nie d³u¿-
szy jak jeden rok. 

§ 4 

1. Odp³atnoœæ za pobyt w Œrodowiskowym Domu Sa-
mopomocy ustala siê w zale¿noœci od posiadanego
dochodu na osobê w rodzinie, w nastêpuj¹cej wyso-
koœci: 
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2. Odp³atnoœæ za pobyt dokonywana jest do 25 – tego
ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni w kasie Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Koœcierzynie. 

3. Za okres nieobecnoœci d³u¿szy ni¿ 10 dni w danym
miesi¹cu, zainteresowany nie ponosi odp³atnoœci.

§ 5 

W przypadkach szczególnych, zw³aszcza je¿eli ¿¹da-
nie zwrotu wydatków na udzielone œwiadczenie w ca³o-
œci lub czêœci stanowi³oby dla osoby zobowi¹zanej
nadmierne obci¹¿enie, lub te¿ niweczy³oby skutki udzie-
lonej pomocy, Dyrektor MOPS – na wniosek pracownika
socjalnego lub osoby zainteresowanej – mo¿e odst¹piæ
od ¿¹dania takiego zwrotu.

§ 6 

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Koœcierzynie

§ 7 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycia z dniem podjêcia z moc¹
od 01.01.2006 r. 

§ 8 

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta 
K. Stoltmann 
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UCHWA£A Nr XLIX/339/06
Rady Miasta Koœcierzyna

z dnia 15 lutego 2006 r. 

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie miasta Koœcierzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-

dzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku z póŸniejszymi zmianami/ art. 4 ustawy z
dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach (Dz. U. nr 132 póz. 622, z póŸniej-
szymi zmianami), w zwi¹zku z art. 10 ustawy z 29 lipca
2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458)
po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego, Rada Miasta Koœcierzyna na wnio-
sek Burmistrza Miasta Koœcierzyna uchwala regulamin
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta Koœcie-
rzyna, zwany dalej regulaminem, w nastêpuj¹cej treœci: 

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI l PORZ¥DKU NA TERE-

NIE MIASTA KOŒCIERZYNA

Rozdzia³ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na tere-
nie Miasta Koœcierzyna, zwany dalej Regulaminem,
okreœla zasady i sposoby gromadzenia, usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych oraz utrzymania czystoœci i porz¹dku, a
tak¿e obowi¹zki w³aœcicieli zwierz¹t gospodarczych
i domowych na terenie nieruchomoœci po³o¿onych w
granicach administracyjnych miasta Koœcierzyna.

2. Regulamin obowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli nieru-
chomoœci oraz podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w
zakresie gromadzenia, usuwania, wykorzystywania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym
nieczystoœci p³ynnych.

3. Stosowane w niniejszym Regulaminie pojêcia:
1) ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-

nach – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸn.
zm.),
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2) ustawa o odpadach – nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ.
U. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.),

3) w³aœciciele nieruchomoœci – nale¿y przez to rozu-
mieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿yt-
kowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieru-
chomoœci¹,

4) przedsiêbiorstwo wywozowe – nale¿y przez to ro-
zumieæ zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organiza-
cyjn¹ lub podmiot posiadaj¹cy zezwolenie na
odbieranie od w³aœcicieli nieruchomoœci odpadów
komunalnych lub opró¿nianie zbiorników bezodp³y-
wowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, podmiot
ten powinien posiadaæ aktualne zezwolenie na pro-
wadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbierania, zbie-
rania i transportu odpadów wydane w drodze decyzji
w trybie okreœlonym odrêbnymi przepisami,

5) odpady komunalne – nale¿y przez to rozumieæ od-
pady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U. Nr 62, 
poz. 628 z póŸn. zm.),

6) odpady wielkogabarytowe – nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady komunalne, które ze wzglêdu na swo-
je rozmiary i masê nie mog¹ byæ zbierane w
pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieru-
chomoœci (meble, sprzêt RTV, AGD itp.),

7) odpady surowcowe – nale¿y przez to rozumieæ
odpady komunalne gromadzone selektywnie, któ-
re mog¹ byæ ponownie wykorzystane, tj. makula-
tura, szk³o opakowaniowe, tworzywa sztuczne,
kartoniki po ¿ywnoœci p³ynnej, metale ¿elazne i
kolorowe, itp.,

8) odpady niebezpieczne – nale¿y przez to rozumieæ
zawarte w odpadach komunalnych odpady nie-
bezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, np.
zu¿yte baterie i akumulatorki ma³ogabarytowe,
akumulatory rozruchowe pojazdów mechanicz-
nych, œwietlówki, leki przeterminowane i nie do
u¿ycia, opakowania po nich, opakowania po œrod-
kach ochrony roœlin itp.,

9) odpady mieszane – nale¿y przez to rozumieæ od-
pady komunalne inne ni¿ wymienione w pkt od 6 do
8, które mog¹ byæ gromadzone ³¹cznie, 

10) odpady nietypowe – s¹ to odpady takie jak: zie-
mia, gruz budowlany, œnieg, lód, kamienie, pia-
sek, odpady ogrodnicze, gor¹cy popió³, ¿u¿el, itp.,

11) nieczystoœci ciek³e – rozumie siê przez to œcieki
gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³y-
wowych,

12) zbiorniki bezodp³ywowe – rozumie siê przez to in-
stalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadze-
nia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstawania,

13) stacje zlewne – rozumie siê przez to instalacje i
urz¹dzenia zlokalizowane przy oczyszczalniach
œcieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoœci

ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsc gromadzenia,

14) zwierzêta gospodarskie – nale¿y przez to rozu-
mieæ konie, krowy, trzodê chlewn¹, owce, kozy,
zwierzêta futerkowe i drób,

15) zwierzêta domowe – nale¿y przez to rozumieæ psy,
koty, ptaki, gady i p³azy hodowane w warunkach
domowych,

16) Burmistrz – oznacza Burmistrza Miasta Koœcie-
rzyna lub upowa¿nione przez niego osoby lub jed-
nostki. 

Rozdzia³ II 
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czy-
stoœci na terenie nieruchomoœci i czêœci nierucho-

moœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego 

§ 2

1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do utrzy-
mania porz¹dku i czystoœci, a w szczególnoœci do:
1) uprz¹tania zanieczyszczeñ z powierzchni nieru-

chomoœci (podwórza, przejœcia, bramy, itp.), a tak-
¿e ze studzienek (tzw. œwietlików) piwnicznych
przyokiennych i rur spustowych z kratkami czysz-
czakowymi na poziomie chodnika,

2) usuwania z budynków, ogrodzeñ i innych obiek-
tów (np. s³upów, skrzynek, rozdzielni energetycz-
nych i telekomunikacyjnych) na terenie nierucho-
moœci og³oszeñ, plakatów, afiszy, napisów, rysun-
ków itp., umieszczonych bez zachowania w³aœci-
wego trybu przewidzianego przepisami prawa,

3) niezw³ocznego usuwania odpadów powsta³ych w
wyniku remontu i modernizacji lokali (gruz itp.).

2. Na ka¿dego w³aœciciela nieruchomoœci, o którym mo-
wa w § 1 ust. 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu nak³a-
da siê obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoœci w
wystarczaj¹c¹ iloœæ pojemników do gromadzenia od-
padów komunalnych, usytuowanych w wyznaczo-
nym na ten cel miejscu, zwanym dalej punktem
gromadzenia odpadów.

3. Wyposa¿enie terenu budowy w pojemniki do groma-
dzenia odpadów nale¿y do obowi¹zków wykonawcy
robót budowlanych.

4. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego
maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub
obiektach koszy na œmieci i systematycznego ich
opró¿niania, w sposób nie dopuszczaj¹cy do przepe³-
nienia.

5. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest zapew-
nienie systematycznego usuwania odpadów z po-
jemników s³u¿¹cych do ich gromadzenia.

6. Pod pojêciem systematycznego usuwania odpadów
komunalnych rozumie siê:
1) wywóz odpadów typowych z tak¹ czêstotliwoœci¹,

aby unikn¹æ gnicia odpadów, przepe³nienia po-
jemników do ich gromadzenia (pojemniki musz¹
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byæ stale zamkniête) oraz zanieczyszczania i za-
œmiecania terenu przyleg³ego,

2) wywóz odpadów nietypowych oraz odpadów wiel-
kogabarytowych, na podstawie indywidualnego
zg³oszenia w³aœciciela nieruchomoœci – w termi-
nie ustalonym z podmiotem wymienionym w § 1
ust. 3 pkt 4 nie d³u¿szym jednak ni¿ 3 dni od daty
zg³oszenia.

7. Wykonanie obowi¹zku systematycznego usuwania
odpadów sta³ych oraz wywozu nieczystoœci ciek³ych
z zbiorników bezodp³ywowych w³aœciciel nierucho-
moœci zapewnia poprzez zawarcie umowy z wybra-
nym przez siebie przedsiêbiorstwem wywozowym.

8. Zabronione jest spalanie odpadów, z wyj¹tkiem od-
padów organicznych pochodz¹cych z ogrodów przy-
domowych lub ogrodów dzia³kowych. Spalanie takie
powinno odbywaæ siê na terenie swojej dzia³ki z za-
chowaniem odrêbnych przepisów np. przeciwpo¿a-
rowych.

9. Do odbioru przeterminowanych i nie do u¿ycia leków
s³u¿¹ specjalne pojemniki, ustawione w aptekach.

10. Z obowi¹zków, o których mowa w § 2 ust 2 zwolnie-
ni s¹ w³aœciciele niezabudowanych dzia³ek budowla-
nych, do czasu rozpoczêcia budowy, pod warunkiem,
¿e na dzia³ce tej nie jest prowadzona dzia³alnoœæ go-
spodarcza i jest zachowany porz¹dek.

11. W³aœciciel nieruchomoœci powinien przy wykonywa-
niu swego prawa powstrzymywaæ siê od dzia³añ, któ-
re by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoœci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze
spo³eczno–gospodarczego przeznaczenia nierucho-
moœci i stosunków miejscowych. 

§ 3

1. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli nieruchomoœci do selek-
tywnego gromadzenia nastêpuj¹cych rodzajów odpa-
dów komunalnych wytwarzanych na jej terenie:
—odpady surowcowe,
—odpady wielkogabarytowe,
—odpady niebezpieczne,
—odpady mieszane.

2. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ przepro-
wadzana z zachowaniem ogólnych warunków usuwa-
nia odpadów okreœlonych w niniejszym Regulaminie.
Szczegó³owe zasady selektywnej zbiórki odpadów
nale¿y ustaliæ w umowie z jednostk¹ wywozow¹, któ-
ra zobowi¹zana jest do œwiadczenia us³ug w ww. za-
kresie. 

§ 4

1. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli nieruchomoœci do uprz¹-
tania b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy
czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ
drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿o-
n¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci.

2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 powinien byæ realizo-
wany poprzez odgarniêcie œniegu i b³ota poœniegowe-

go w miejsca nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pie-
szych oraz usuwanie œliskoœci poprzez posypanie
chodnika piaskiem.

3. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli nieruchomoœci do usu-
wania sopli lodowych z dachów budynków, które mo-
g¹ stanowiæ zagro¿enie dla osób znajduj¹cych siê
w ich pobli¿u.

4. Wykonywanie obowi¹zków o których mowa w ust. 1,
2, 3 na terenie budowy nale¿y do wykonawcy robót
budowlanych. 

§ 5

1. W odniesieniu do terenów nie wymienionych w § 4
ust. 1 obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku w
odniesieniu do dróg publicznych, stanowi¹cych w³a-
snoœæ miasta Koœcierzyna, nale¿¹ do Burmistrza.

2. W odniesieniu do dróg publicznych, zaliczonych do
kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiato-
wych, zak³adowych lub wewnêtrznych osiedlowych,
obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹d-
ku tych dróg nale¿¹ do ich zarz¹dców.
W ramach tego obowi¹zku uwzglêdnia siê równie¿
zimowe utrzymanie dróg wraz z usuwaniem po okre-
sie zimowym œrodków s³u¿¹cych do uszorstnienia
nawierzchni.

3. Zasady rozmieszczania na terenie miasta i opró¿-
niania koszy ulicznych ustala Burmistrz.

4. Wrzucanie odpadów komunalnych powstaj¹cych na
terenie nieruchomoœci do koszy ulicznych jest za-
bronione. 

§ 5a

1. Zabrania siê na terenie miasta: niszczenia lub uszka-
dzania trawników oraz zieleñców, urz¹dzeñ wypo-
sa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania
odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszcza-
nia reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych ele-
menty infrastruktury komunalnej.

2. Zobowi¹zuje siê zarz¹dców placów zabaw do wy-
miany przynajmniej raz w roku piasku w piaskowni-
cach.

3. Informacjê o pad³ych zwierzêtach na terenach pu-
blicznych nale¿y zg³aszaæ do Stra¿y Miejskiej lub
Policji. 

§ 6

1. Zabrania siê mycia pojazdów samochodowych po-
za myjniami, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dopuszcza siê mycie karoserii samochodów osobo-
wych bez u¿ycia detergentów na terenie nierucho-
moœci w³aœciciela pojazdu, pod nastêpuj¹cymi
warunkami:
—powy¿sza czynnoœæ wykonywana jest w odleg³o-

œci nie mniejszej ni¿ 100 m od wszelkich wód po-
wierzchniowych (zbiorniki wodne, rzeki, kana³y,
rowy),

—powstaj¹ce œcieki nie s¹ odprowadzane do kana-
lizacji deszczowej.
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3. Zabrania siê dokonywania napraw pojazdów samo-
chodowych w nastêpuj¹cym zakresie:
—naprawy i mycie silnika,
—wymiany olejów i p³ynów eksploatacyjnych,
—napraw blacharskich, konserwacji i malowania po-

jazdów, 
poza warsztatami naprawczymi. 

Rozdzia³ III 
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci
oraz na drogach publicznych 

§ 7

1. W³aœciciel nieruchomoœci we w³asnym zakresie i na
w³asny koszt obowi¹zany jest do wyznaczenia i od-
powiedniego przygotowania punktu gromadzenia od-
padów, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

2. W przypadku, gdy niemo¿liwym jest wyznaczenie
punktu gromadzenia odpadów na terenie w³asnej
nieruchomoœci, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci spe³-
nienia wymagañ zawartych w obowi¹zuj¹cych prze-
pisach, w³aœciciel tej nieruchomoœci zobowi¹zany
jest do zapewnienia usytuowania urz¹dzeñ przezna-
czonych do gromadzenia odpadów na terenie innej
nieruchomoœci, na zasadach uzgodnionych z jej w³a-
œcicielem, w formie zawartej umowy.

3. Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie
punktu gromadzenia odpadów rozumie siê:
1) wyodrêbnienie i niezbêdne wyposa¿enie pomiesz-

czenia w przyziemiu budynku,
2) utwardzenie placu na zewn¹trz budynku, s³u¿¹-

cego do ustawienia urz¹dzeñ do gromadzenia od-
padów z zachowaniem wymagañ okreœlonych w
obowi¹zuj¹cych warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

Do obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci nale¿y
równie¿ zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu
do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów,
jak równie¿ mo¿liwoœci przemieszczania pojemni-
ków na odpady z punktu ich gromadzenia do miej-
sca zatrzymania pojazdu, s³u¿¹cego do wywozu tych
nieczystoœci.

4. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest zapew-
nienie czystoœci oraz dba³oœæ o stan sanitarny urz¹-
dzeñ, punktu gromadzenia odpadów, dróg
przemieszczania pojemników na odpady, poprzez
ich czyszczenie i dezynfekcjê.

5. Gromadzenie odpadów komunalnych mo¿e odby-
waæ siê wy³¹cznie w standardowych, typowych po-
jemnikach lub kontenerach:
1) w odniesieniu do odpadów mieszanych – pojem-

niki lub kontenery z zamykanymi otworami wsy-
powymi,

2) w odniesieniu do odpadów nietypowych i wielko-
gabarytowych – kontenery otwarte lub zamkniê-
tych dla odpadów pyl¹cych.

3) do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych
dopuszcza siê stosowanie worków odpowiednio
oznakowanych znakami firmy wywozowej, pod wa-
runkiem zapewnienia bezpiecznego, pod wzglê-
dem sanitarnym, ich sk³adowania w punkcie
gromadzenia odpadów oraz transportu,

4) w odniesieniu do odpadów surowcowych w spe-
cjalnych oznaczonych pojemnikach lub workach.

6. Gromadzenie substancji toksycznych, ¿r¹cych lub
wybuchowych, ³¹cznie z odpadami komunalnymi jest
zabronione. Zasady wykorzystywania lub unieszko-
dliwiania odpadów niebezpiecznych reguluj¹ odrêb-
ne przepisy. 

§ 8

1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nierucho-
moœci musz¹ byæ gromadzone w pojemnikach lub
kontenerach o nastêpuj¹cych minimalnych pojem-
noœciach (przy czêstotliwoœci wywozu jeden raz na
dwa tygodnie):
1) 25 l na mieszkañca, jednak co najmniej jeden po-

jemnik 110 l na ka¿d¹ nieruchomoœæ (w przypad-
kach uzasadnionych za zgod¹ Burmistrza
dopuszcza siê mo¿liwoœæ ustawienia pojemnika,
którego pojemnoœæ dostosowana by³aby do iloœci
wytworzonych odpadów),

2) dla szkó³ wszelkiego typu – 3 l na ka¿dego ucznia,
studenta i pracownika,

3) dla ¿³obków i przedszkoli – 3 l na ka¿de dziecko i
pracownika,

4) dla lokali handlowych – 50 l na ka¿de 10 m2 po-
wierzchni ca³kowitej, jednak co najmniej jeden po-
jemnik 110 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na ka¿dy punkt,

6) dla lokali i punktów gastronomicznych – 20 l na
jedno miejsce konsumpcyjne,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co
najmniej jeden pojemnik 240 l,

8) dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i pro-
dukcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biuro-
wych i socjalnych – pojemnik 110 l na ka¿dych 10
pracowników,

9) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. –
20 l na jedno ³ó¿ko,

10) dla ogródków dzia³kowych – 30 l na ka¿d¹ dzia³kê
w okresie sezonu, 
tj. od l marca do 31 paŸdziernika ka¿dego roku, i
5 litrów poza sezonem; dopuszcza siê mo¿liwoœæ
ustawienie zbiorczych pojemników dla u¿ytkow-
ników dzia³ek.

2. Iloœæ pojemników i wielkoœæ powinna zapewniæ gro-
madzenie odpadów komunalnych przez okres po-
miêdzy kolejnymi wywozami. Przyjmuje siê œredni¹
iloœæ odpadów komunalnych wytwarzanych w gospo-
darstwach domowych w wysokoœci 273 kg/miesz-
kañca/rok.
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3. Do zbierania okresowo zwiêkszonych iloœci odpa-
dów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub
kontenerów, mo¿na u¿ywaæ worków odpowiednio
oznaczonych i dostarczonych przez przedsiêbiorcê,
z którym w³aœciciel nieruchomoœci zawar³ umowê na
wywóz odpadów komunalnych.

4. Odpady wielkogabarytowe powinny byæ gromadzo-
ne w specjalnie na ten cel dostarczonych kontenerach
lub do czasu wywozu na wyznaczonym miejscu na te-
renie nieruchomoœci.

5. Odpady stanowi¹ce pozosta³oœci po remoncie i mo-
dernizacji budynków (lokali) lub urz¹dzeñ np. gruz
itp., musz¹ byæ gromadzone w specjalnych konte-
nerach, w sposób nie powoduj¹cy pylenia.

6. Pojemniki na odpady komunalne nale¿y ustawiaæ w
miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla ich u¿yt-
kowników jak i dla pracowników firmy wywozowej w
sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoœci i
utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoœci lub osób
trzecich.

7. Zabrania siê umieszczania w pojemnikach i konte-
nerach o których mowa w ust. 1 odpadów wielkoga-
barytowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów
surowcowych i odpadów nietypowych.

8. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudo-
wie wielorodzinnej nale¿y stosowaæ specjalne po-
jemniki, o ujednoliconym kolorze dla poszczególnych
rodzajów odpadów, które powinny posiadaæ napisy i
oznaczenia okreœlaj¹ce rodzaj gromadzonych odpa-
dów. Pojemniki powinny byæ utrzymane w nastêpu-
j¹cej kolorystyce:
—niebieski z przeznaczeniem na papier,
—¿ó³ty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
—zielony z przeznaczeniem na szk³o,

9. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudo-
wie jednorodzinnej nale¿y stosowaæ pojemniki lub
worki odpowiednio oznaczone w nastêpuj¹cej kolo-
rystyce:
—niebieski z przeznaczeniem na papier,
—¿ó³ty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
—zielony z przeznaczeniem na szk³o,

10. Dopuszcza siê ustawienie przez przedsiêbiorstwa
wywozowe pojemników do zbiórki odpadów ze szk³a
w kolorze zielonym na szk³o kolorowe i bia³ym na
szk³o bia³e w osiedlach o zabudowie jednorodzinnej
w ogólno dostêpnych miejscach.

11. Dopuszcza siê ustawienie przez przedsiêbiorstwa
wywozowe pojemników do zbiórki odpadów suchych
(papier, tworzywa sztuczne, metale) w jednolitym ko-
lorze na posesjach zabudowy jednorodzinnej.

12. W miejscach, w których ze wzglêdów technicznych
wystêpuj¹ trudnoœci w lokalizacji sta³ego pojemnika
do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza siê sto-
sowanie gromadzenia odpadów w workach foliowych.

13. W³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany zapew-
niæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego do-
stêp do pojemników w czasie ustalonym w umowie na
odbiór odpadów w sposób umo¿liwiaj¹cy ich opró¿-

nienie bez nara¿enia na szkodê ludzi, budynków
b¹dŸ pojazdów. 

14. Obowi¹zki okreœlone w ust. 13 dotycz¹ tak¿e dostê-
pu do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczysto-
œci ciek³ych. 

§ 9

1. Zobowi¹zuje siê zarz¹dzaj¹cych drogami znajduj¹-
cymi siê na obszarze miasta do rozstawienia na tych
terenach koszy ulicznych na odpady mieszane i
opró¿niania ich z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ prze-
pe³nieniu.

2. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny publiczne lub obiekty u¿ytecznoœci publicz-
nej, zobowi¹zani s¹ do ustawienia na tych terenach
koszy ulicznych na odpady mieszane i opró¿niania ich
z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ ich przepe³nianiu. 

§ 10

1. Organizatorzy imprez zobowi¹zani s¹ do zapewnie-
nia wystarczaj¹cej liczby koszy ulicznych, pojemni-
ków lub kontenerów do gromadzenia odpadów
komunalnych oraz przenoœnych szaletów, a tak¿e
niezw³ocznego uprz¹tniêcia wszelkich odpadów po-
wsta³ych w wyniku imprezy oraz do podpisania umo-
wy z przedsiêbiorstwem wywozowym na odbiór
odpadów. 

§ 11

Obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie
usuwania nieczystoœci p³ynnych (œcieków) 

1. W³aœciciele nieruchomoœci zabudowanych, pod³¹-
czonych do sieci kanalizacji sanitarnej, zobowi¹za-
ni s¹ do posiadania umowy z Przedsiêbiorstwem
Wodoci¹gów i Kanalizacji „Wodoci¹gi Koœcierskie”
sp. z o.o. w Koœcierzynie, okreœlaj¹cej warunki wpro-
wadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, po-
zostaj¹cych w eksploatacji tej jednostki. Przyjmo-
wanie œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych objête
jest przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanali-
zacji „Wodoci¹gi Koœcierskie” sp. z o.o. w Koœcie-
rzynie kontrol¹ iloœci i parametrów jakoœciowych
wprowadzonych œcieków.

2. Do obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci zabudo-
wanej, usytuowanej na terenach nie uzbrojonych w
sieæ kanalizacji sanitarnej nale¿y wyposa¿enie tej
nieruchomoœci w szczelny zbiornik bezodp³ywowy
przeznaczony do gromadzenia nieczystoœci p³yn-
nych lub za zgod¹ Burmistrza w przydomow¹ oczysz-
czalniê œcieków. Wymagania techniczne oraz warunki
budowy i eksploatacji tych urz¹dzeñ okreœlaj¹ od-
rêbne przepisy budowlane i sanitarne.

3. W³aœciciel nieruchomoœci zabudowanej, wyposa¿o-
nej w szczelny zbiornik bezodp³ywowy do gromadze-
nia nieczystoœci p³ynnych, zobowi¹zany jest na swój
koszt do niezw³ocznego przy³¹czenia obiektów bu-
dowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej:
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1) w odniesieniu do sieci ju¿ istniej¹cych w tym rejo-
nie – w terminie nie d³u¿szym ni¿ w ci¹gu 1 roku od
dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu,

2) równoczesnego przy³¹czenia siê do sieci w trakcie
realizacji lub po uzyskaniu zgody Burmistrza w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 1 rok od jej wybudowa-
nia i przekazania do eksploatacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru tego przy-
³¹cza wydaje jednostka eksploatuj¹ca sieæ kanaliza-
cji sanitarnej, tj. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji „Wodoci¹gi Koœcierskie” Sp. z o.o. w Ko-
œcierzynie.

4. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest utrzyma-
nie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym
zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia nie-
czystoœci p³ynnych poprzez kontrolê ich szczelnoœci
i dezynfekcjê.

5. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest zapew-
nienie systematycznego usuwania nieczystoœci p³yn-
nych z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ich gromadzenia oraz
niedopuszczenie do ich przepe³nienia i wylewania
siê œcieków na powierzchniê terenu.

6. Wykonanie obowi¹zku, o którym mowa w punkcie
poprzedzaj¹cym, w³aœciciel nieruchomoœci zapew-
nia poprzez zawarcie umowy z wybranym przez sie-
bie podmiotem, posiadaj¹cym aktualne zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie usuwania
nieczystoœci p³ynnych, wydane w drodze decyzji w
trybie okreœlonym odrêbnymi przepisami.

7. W przypadku nieruchomoœci wyposa¿onej w przy-
domow¹ oczyszczalniê œcieków, w³aœciciel tej nie-
ruchomoœci zobowi¹zany jest do okazania na ¿¹danie
Burmistrza pozwolenia wodno – prawnego na odpro-
wadzenie oczyszczonych œcieków do wód powierzch-
niowych lub do ziemi (dotyczy to odprowadzania
œcieków w iloœci przekraczaj¹cej 5 m3 na dobê), wy-
ników badañ oczyszczonych œcieków oraz rachun-
ków za wywóz i utylizacjê osadów z oczyszczalni.

8. Normatywne iloœci odpadów nieczystoœci ciek³ych
wylicza siê wed³ug wskazañ zu¿ycia wody na danej
nieruchomoœci. 

§ 12

Dokumenty i op³aty 
1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do po-

siadania dokumentów potwierdzaj¹cych zawarcie
umowy i uiszczanie op³at za korzystanie z us³ug
przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie na pro-
wadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych. 

§ 13

Dokumenty, o których mowa w § 12 przechowywaæ
nale¿y przez okres 2 lat. 

§ 14

1. W przypadku, gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wy-

pe³nia obowi¹zków okreœlonych w § 12 Burmistrz
mo¿e wydaæ z urzêdu decyzjê obowi¹zuj¹c¹ przez
rok, w której ustali:
1) obowi¹zek uiszczania op³at za odbieranie odpa-

dów komunalnych lub opró¿nianie zbiorników bez-
odp³ywowych;

2) wysokoœæ op³at wyliczonych z zastosowaniem sta-
wek, o których mowa w ust. 2;

3) terminy uiszczania op³at,
4) sposób i terminy udostêpniania urz¹dzeñ lub zbior-

ników w celu ich opró¿nienia.
2. Górne stawki op³at za jednokrotne odebranie odpa-

dów komunalnych:
— pojemnik 110 l i 120 l 25 z³,
— pojemnik 240 l 50 z³,
— pojemnik 1100 l 150 z³,
— kontener 4,0 m3 1.000 z³,
— kontener 6,0 m3 1.200 z³,
— kontener 8,0 m3 1.400 z³,
— kontener 10,0 m3 1.600 z³, 

3. Górna stawka op³aty za opró¿nienie 1 m3 zbiornika
bezodp³ywowego:
—za 1 m3 70 z³,

4. W latach nastêpnych – ka¿dorazowo od 1 kwietnia –
ceny, o których mowa w ust. 1, wzrastaj¹ o obowi¹-
zuj¹cy za dany rok wskaŸnik wzrostu cen towarów i
us³ug konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego. 

§ 15

1. Firmy wywozowe maj¹ obowi¹zek prowadzenia i
przekazywania Burmistrzowi rocznych sprawozdañ
z podzia³em na miesi¹ce w terminie do koñca pierw-
szego kwarta³u za poprzedni rok kalendarzowy obej-
muj¹cych:
1) masy poszczególnych rodzajów odebranych od-

padów komunalnych lub iloœci i rodzaje nieczysto-
œci ciek³ych z obszaru miasta,

2) sposoby zagospodarowania poszczególnych ro-
dzajów odebranych odpadów komunalnych,

3) masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biode-
gradacji sk³adowanych na sk³adowisku odpadów.

2. Wzór sprawozdania okreœla Burmistrz.
3. Wywóz odpadów sta³ych i nieczystoœci ciek³ych od-

bywa siê tylko na podstawie umowy w formie pisem-
nej. PrzewoŸnicy s¹ zobowi¹zani w terminie do 
15 dnia po up³ywie ka¿dego miesi¹ca do sporz¹dza-
nia i przekazywania Burmistrzowi wykazu w³aœcicie-
li nieruchomoœci, z którymi w poprzednim miesi¹cu
zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych,
opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport
nieczystoœci ciek³ych oraz wykaz w³aœcicieli nieru-
chomoœci, z którymi w poprzednim miesi¹cu umowy
uleg³y rozwi¹zaniu lub wygas³y; wykaz zawiera imiê
i nazwisko lub nazwê oraz adres w³aœciciela nierucho-
moœci i adres nieruchomoœci. 
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Rozdzia³ IV 
Wymagania w zakresie utrzymania zwierz¹t gospo-
darskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rol-

niczej, w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na
okreœlonych obszarach lub poszczególnych nieru-

chomoœciach 

§ 16

Zasady utrzymania i hodowli zwierz¹t gospodarskich
Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania

cierpienia, nie jest rzecz¹ i cz³owiek jest mu winien po-
szanowanie, ochronê i opiekê.

1. Znêcanie siê lub niehumanitarne zabijanie zwierz¹t
jest zabronione.

2. Bicie zwierz¹t, u¿ywanie uprzê¿y, pêt, wiêzów lub
innych urz¹dzeñ powoduj¹cych ból, uszkodzenia cia-
³a albo œmieræ jest zabronione.

3. Zwierzê, które jest ra¿¹co zaniedbywane lub okrut-
nie traktowane, mo¿e byæ odebrane, czasowo lub na
stale, w³aœcicielowi lub innej utrzymuj¹cej je osobie
na podstawie decyzji Burmistrza Miasta lub na wnio-
sek: organu Policji, lekarza weterynarii lub inspek-
tora Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce.
Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego le-
czenia zwierzêcia obci¹¿a siê jego w³aœciciela lub
opiekuna.

4. Uœmiercanie zwierz¹t mo¿e byæ uzasadnione wy-
³¹cznie:
1) potrzeb¹ gospodarcz¹,
2) wzglêdami humanitarnymi,
3) koniecznoœci¹ sanitarn¹,
4) nadmiern¹ agresywnoœci¹, powoduj¹c¹ bezpo-

œrednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia.
5. Je¿eli zachodz¹ okolicznoœci, o których mowa w ust. 4

pkt 2–4 zwierzê mo¿e byæ uœmiercone za zgod¹ w³a-
œciciela, a w razie braku jego zgody, na podstawie
orzeczenia lekarza weterynarii. Powy¿sze nie doty-
czy zwierz¹t chorych na choroby zwalczane z urzê-
du.

6. W przypadku koniecznoœci uœmiercenia w celu za-
koñczenia cierpieñ zwierzêcia potrzebê uœmierce-
nia stwierdza lekarz weterynarii, inspektor
Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce, funk-
cjonariusz Policji, funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej.
W sytuacji powy¿szej dopuszcza siê u¿ycie broni
palnej.

7. Kto utrzymuje zwierzêta gospodarskie, jest obowi¹-
zany do zapewnienia im opieki i w³aœciwych warun-
ków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierz¹t
nie mog¹ powodowaæ urazów i uszkodzeñ cia³a lub
innych cierpieñ.

8. Pod pojêciem utrzymania i hodowli zwierz¹t gospo-
darskich nale¿y rozumieæ wszelkie formy posiada-
nia zwierz¹t gospodarskich na terenie miasta
Koœcierzyna.

9. Dopuszcza siê utrzymanie i hodowlê ni¿ej wymie-
nionych zwierz¹t gospodarskich, w obrêbie nieru-
chomoœci za uprzedni¹ zgod¹ posiadaczy

granicz¹cych nieruchomoœci lub ich czêœci, wyra¿o-
n¹ na piœmie, w iloœci nie przekraczaj¹cej:
1) 20 szt. drobiu,
2) 20 szt. królików,
3) 2 szt. trzody chlewnej œwiñ, owiec lub kóz,
4) 1 szt. byd³a,
5) 30 szt. go³êbi
6) 1 szt. koni,

10. Zasady utrzymania i hodowli wymienione w ust. 9 i 12
nie dotycz¹ gospodarstw rolnych oraz hodowli go³ê-
bi prowadzonych przez cz³onków Polskiego Zwi¹zku
Hodowli Go³êbi Pocztowych oraz innych zarejestro-
wanych stowarzyszeñ hodowców go³êbi.

11. Postanowienia ust. 9 dotycz¹ce iloœci hodowanych
koni nie stosuje siê do koni utrzymywanych w celach
rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych.

12. Utrzymanie i hodowla zwierz¹t powinna byæ usytu-
owana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogorszy-
³a warunków zdrowotnych, sanitarnych i porz¹dko-
wych otoczenia, nie powodowa³a uci¹¿liwych zanie-
czyszczeñ powietrza, gleby i wody oraz innych uci¹¿-
liwoœci dla ludzi przebywaj¹cych w obiektach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi lub w bezpo-
œredniej bliskoœci tych pomieszczeñ, a ponadto od-
powiada³a warunkom szczególnym okreœlonym w
niniejszym Regulaminie.

13. Szerokoœæ pasa strefy ochronnej, od budynku miesz-
kalnego b¹dŸ obiektu, który ma chroniæ ta strefa, do
najbardziej wysuniêtego w jego stronê pomieszcze-
nia, klatki lub wybiegu dla chowu przydomowych
zwierz¹t gospodarskich zgodnie z ust. 9, powinna
wynosiæ co najmniej:
1) 25 m od domów jednorodzinnych,
2) 50 m od jednokondygnacyjnych domów wieloro-

dzinnych,
3) 100 m od wielokondygnacyjnych, wielorodzinnych

domów i zwartej zabudowy szeregowej oraz innych
obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.

14. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t s¹ zobowi¹za-
ni do usuwania pozostawionych przez nie wydalin,
karmy dla nich przeznaczonej, œció³ki oraz innych nie-
czystoœci pochodz¹cych z utrzymania i hodowli zwie-
rz¹t. Obowi¹zek ten dotyczy wszystkich miejsc
u¿ytecznoœci publicznej (ulice, chodniki, trawniki, itp.).

15. Pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich, teren
ich utrzymania i hodowli oraz bezpoœrednie otocze-
nie winne byæ utrzymane w nale¿ytej czystoœci. Po-
mieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich powinno
byæ co najmniej raz w roku bielone. W przypadku,
gdy z pomieszczeñ gospodarczych gnojówka nie mo-
¿e byæ usuwana za pomoc¹ odpowiednich urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, powinna byæ ona odprowadzona
krytymi rowkami œciekowymi do studzienek i do³ów
kloacznych, urz¹dzonych w ten sposób, aby odpro-
wadzona i gromadzona gnojowica nie zanieczysz-
cza³a wód gruntowych i gleby.

16. Wydaliny zwierz¹t, obornik, odpady i inne nieczysto-
œci pochodz¹ce z utrzymania i hodowli, gromadzone
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poza pomieszczeniami dla zwierz¹t, winny byæ sk³a-
dowane w miejscach o nieprzepuszczalnym pod³o¿u,
oddalonym co najmniej 30 m od budynków lub in-
nych obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi
oraz miejsc publicznych i co 10 dni odka¿one wap-
nem palonym.

17. Wybiegi dla zwierz¹t gospodarskich winny byæ ogro-
dzone siatk¹ drucian¹ lub innym odpowiednim ogro-
dzeniem, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie
siê zwierz¹t poza obrêb wybiegu.

18. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ obiek-
ty budowlane, przeznaczone dla utrzymania i ho-
dowli zwierz¹t gospodarskich okreœlaj¹ odrêbne
przepisy budowlane.

19. Na terenie miasta Koœcierzyna wprowadza siê za-
kaz hodowli zwierz¹t futerkowych (z wyj¹tkiem kró-
lików).

20. Zabrania siê utrzymania i hodowli zwierz¹t gospo-
darskich:
1) wewn¹trz mieszkañ,
2) w pomieszczeniach nie przygotowanych do tego

celu, jak: strychy, piwnice domów mieszkalnych,
gara¿e wbudowane w domy mieszkalne, balkony,
itp.,

3) na parcelach obiektów uznanych przez w³aœciwe
organy za obiekty o charakterze zabytkowym lub
reprezentacyjnym,

4) na terenach ujêæ wodnych oraz terenach stref
ochronnych wokó³ tych ujêæ, okreœlonych w³aœci-
wymi przepisami,

5) na terenach rekreacyjnych,
6) w zabudowie wielorodzinnej,
7) w obiektach s³u¿by zdrowia, placówkach oœwia-

towych (szko³y, przedszkola, internaty, bursy).
21. Pszczo³y winny byæ trzymane w pniach, ustawionych

w odleg³oœci co najmniej 5 m od granicy nierucho-
moœci – w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce
pszczo³y nie zak³óca³y korzystania z nieruchomoœci
bezpoœrednio s¹siaduj¹cych. Dopuszcza siê hodow-
lê pszczó³ w iloœci do 10 szt. pni w obrêbie jednej
nieruchomoœci

22. W/w zasady utrzymania i hodowli zwierz¹t nie doty-
cz¹ zwierz¹t przebywaj¹cych w zak³adach wetery-
naryjnych, zwierzyñcach, wzglêdnie stanowi¹cych
w³asnoœæ cyrków lub klubów sportowych.

23. W/w zasady nie naruszaj¹ uprawnieñ organów Pañ-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do
wydawania decyzji o likwidacji, utrzymaniu i hodow-
li zwierz¹t w przypadkach przewidzianych przepisa-
mi o zwalczaniu chorób zakaŸnych.

24. Osoby utrzymuj¹ce i hoduj¹ce zwierzêta gospodar-
skie z naruszeniem ustaleñ zawartych w niniejszym
ustêpie zobowi¹zane s¹ w terminie 6 m–cy od daty
wejœcia w ¿ycie uchwa³y do dostosowania utrzyma-
nia i hodowli do tych zasad lub do jej likwidacji.

25. Wprowadza siê obowi¹zek zg³aszania pad³ych zwie-
rz¹t do firm zajmuj¹cych siê ich zbiórk¹ – Burmistrz

w drodze zarz¹dzenia wska¿e firmy zajmuj¹ce siê
zbiórk¹ pad³ych zwierz¹t z terenu miasta Koœcierzy-
na. 

Rozdzia³ V 
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-

niem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿yt-
ku 

§ 17

1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹-
zane do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków
ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿e-
niem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego.

2. Obowi¹zuj¹ przepisy ogólne jak dla zwierz¹t gospo-
darskich § 16 ust. 1 – 6.

3. W³aœciciel lub opiekun zwierzêcia domowego ma
obowi¹zek zapewniæ mu pomieszczenie chroni¹ce
go przed zimnem, upa³ami, opadami atmosferycz-
nymi, z dostêpem do œwiat³a dziennego, zapewniæ
karmê oraz sta³y dostêp do wody.

4. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta do-
mowe, nale¿y:
1) zarejestrowanie psa,
2) oznakowanie psa,
3) sta³y skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzê-

tami domowymi, z zastrze¿eniem ust. 6,
4) nie wprowadzanie psów i innych zwierz¹t domo-

wych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, k¹pielisk oraz na tereny objête zakazem
na podstawie regulaminów (instrukcji) parkowych.

5) usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez
psy i inne zwierzêta w obiektach i na innych tere-
nach przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w
szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych (zieleñcach, par-
kach, pasach rozdzia³u dróg itp.); postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych
z psów – przewodników,

5. W³aœciciele lub opiekunowie psów zobowi¹zani s¹
do wyprowadzania ich w miejsca publiczne na smy-
czy i w kagañcu za wyj¹tkiem tych psów, którym nie-
mo¿liwe jest za³o¿enie kagañca ze wzglêdu na
budowê cia³a lub nie wskazane ze wzgl¹dów zdrowot-
nych, potwierdzone przez lekarza weterynarii.

6. Zwolnienie psa ze smyczy mo¿liwe jest jedynie w
miejscach ma³o uczêszczanych przez ludzi, gdy opie-
kun psa sprawuje nad nim bezpoœredni¹ kontrolê.
Pies zwolniony ze smyczy musi byæ w kagañcu.

7. Zwolnienie psów i innych zwierz¹t domowych od sta-
³ego dozoru jest dozwolone wy³¹cznie na terenie na-
le¿ycie ogrodzonym, uniemo¿liwiaj¹cym jego
opuszczenie.
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8. W³aœciciele lub opiekunowie psów i kotów zobowi¹-
zani s¹ do reagowania w sytuacjach powoduj¹cych
zak³ócenie spokoju, porz¹dku publicznego wywo³a-
nego uporczywym wyciem, szczekaniem, itp.

9. Przewo¿enie psów œrodkami komunikacji publicznej
jest dozwolone, gdy znajduj¹ siê one na smyczy i w
kagañcu.

10. Dopuszcza siê wy³apywanie zwierz¹t domowych na
terenie miasta Koœcierzyna w przypadkach:
1) pozostawienia zwierzêcia w miejscu publicznym

bez dozoru,
2) puszczania zwierzêcia samopas,

W/w czynnoœci wykonuje jednostka upowa¿niona
przez Burmistrza Miasta Koœcierzyna przekazuj¹c zwie-
rzêta domowe do schroniska.
11. Zwierzêta domowe podejrzane o wœciekliznê lub ska-

leczenie cz³owieka zostan¹ poddane 15 dniowej ob-
serwacji.

12. Od³owione zwierzêta domowe nie wykazuj¹ce obja-
wów chorobowych mog¹ zostaæ wydane w³aœcicielo-
wi, który wyka¿e prawo w³asnoœci lub fakt posiadania,
po uiszczeniu op³at zwi¹zanych z kosztami utrzyma-
nia. W razie niemo¿liwoœci ustalenia w³aœciciela zwie-
rzê zostanie przewiezione do schroniska dla zwierz¹t.

13. Prowadz¹cy pojazd mechaniczny, który potr¹ci³ zwie-
rzê zobowi¹zany jest, w miarê mo¿liwoœci do zapew-
nienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia
jednej ze s³u¿b: Policji b¹dŸ Stra¿y Miejskiej.

14. W³aœciciele lub opiekunowie innych zwierz¹t domo-
wych zobowi¹zani s¹ do sprawowania nad nimi nad-
zoru i zachowania œrodków ostro¿noœci gwarantu-
j¹cych bezpieczeñstwo otoczeniu.

15. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywn¹ na terenie miasta Koœcie-
rzyna wymaga zezwolenia Burmistrza. 

Rozdzia³ VI 
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji

oraz terminy jej przeprowadzenia 

§ 18

1. Na terenie nieruchomoœci po³o¿onych w mieœcie Ko-
œcierzyna powinna byæ co najmniej raz w roku prze-
prowadzona przez ich w³aœcicieli deratyzacja.

2. Ustala siê obowi¹zek przeprowadzania powszech-
nych akcji deratyzacji w terminie od 15 marca do 15
kwietnia ka¿dego roku, obejmuj¹cych nastêpuj¹ce
obszary:
—budynki wielorodzinne,
—budynki u¿ytku publicznego i obs³ugi ludnoœci,
—targowiska,
—zak³ady przemys³owe,
—obiekty handlowe i gastronomiczne,
—gospodarstwa rolne,
—podziemna sieæ telekomunikacyjna,
—podziemna sieæ ciep³ownicza,
—sieæ deszczowa i sanitarna.

3. Na powy¿szych nieruchomoœciach deratyzacj¹ na-
le¿y obj¹æ w szczególnoœci: altany œmietnikowe, ko-
rytarze piwniczne, strychy, komory i wêz³y cieplne,
budynki gospodarcze, magazyny, sk³ady i elewatory
oraz obiekty inwentarskie.

4. W szczególnych przypadkach, na wniosek Pañstwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ko-
œcierzynie, Burmistrz Miasta Koœcierzyna mo¿e
wydaæ zarz¹dzenie o przeprowadzeniu akcji deraty-
zacji w terminach innych ni¿ wymienione w ust. 2 lub
na wskazanych nieruchomoœciach. 

§ 19

Do obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci w zakre-
sie deratyzacji nale¿y w szczególnoœci:

a) powiadomienie mieszkañców o terminach przeprowa-
dzenia akcji deratyzacji,

b) wywieszenie znaków ostrzegawczych,
c) pouczenie mieszkañców o skutkach zatrucia oraz

koniecznoœci nie pozostawiania bez opieki dzieci
oraz zwierz¹t domowych w okresie trwania akcji de-
ratyzacji,

d) wy³o¿enie trutki w miejscach ma³o uczêszczanych i
trudno dostêpnych dla ludzi i zwierz¹t domowych,

e) zebranie i dostarczenie padliny gryzoni do uniesz-
kodliwienia, a w przypadku gdy deratyzacjê przepro-
wadza specjalistyczna firma, wyegzekwowanie tej
czynnoœci od wykonawcy. 

§ 20

1. W³aœciciele nieruchomoœci s³u¿¹cej do u¿ytku pu-
blicznego i obs³ugi ludnoœci, zobowi¹zani s¹ do za-
warcia umowy na wykonanie deratyzacji ze
specjalistyczn¹ firm¹.

2. W³aœciciele poszczególnych sieci i w³aœciciele po-
zosta³ych nieruchomoœci mog¹ przeprowadziæ de-
ratyzacjê we w³asnym zakresie, po warunkiem
u¿ywania atestowanych œrodków do zwalczania gry-
zoni zakupionych w specjalistycznych punktach
sprzeda¿y.

3. Ca³kowity koszt przeprowadzenia akcji deratyzacji
ponosi w³aœciciel.

4. Burmistrz w drodze zarz¹dzenia wska¿e miejsce uty-
lizacji martwych gryzoni. 

Rozdzia³ VII 
Sankcje za naruszenie postanowieñ Regulaminu 

§ 21

1. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czysto-
œci i porz¹dku w gminach, nie wykonanie obowi¹zków
okreœlonych w niniejszym Regulaminie, podlega ka-
rze grzywny.

2. W stosunku do wszystkich osób fizycznych i praw-
nych, które nie wykonuj¹ obowi¹zków zgodnie z ni-
niejszym Regulaminem, wszczête bêdzie postêpo-
wanie wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania w
sprawach o wykroczenia. 
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Rozdzia³ VIII 
Postanowienia koñcowe 

§ 22

Do wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z egzekwo-
waniem obowi¹zków okreœlonych mniejszym Regulami-
nem upowa¿nia siê Stra¿ Miejsk¹ oraz inne osoby i
jednostki upowa¿nione przez Burmistrza Miasta Koœcie-
rzyna.

§ 23

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta w Koœcierzynie.

§ 24

Traci moc uchwa³a nr XXVI/172/04 Rady Miasta Ko-
œcierzyna z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
miasta Koœcierzyna zmiana uchwa³¹ nr XXXVIII/286/05
Rady Miasta Koœcierzyna z dnia 25 maja 2005 r. 

§ 25

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann 
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UCHWA£A Nr XXXIX/420/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkañcami Gminy Kobylnica 

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póŸn. zmianami), Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje 

§ 1 

Okreœla siê zasady i tryb przeprowadzania konsulta-
cji z mieszkañcami Gminy Kobylnica jak w za³¹czniku
do uchwa³y.

§ 2 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych 

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/420/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 lutego 2006 r. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
z mieszkañcami Gminy Kobylnica 

§ 1 

1. Konsultacje przeprowadza siê z mieszkañcami w
przypadkach przewidzianych ustaw¹ lub w innych
sprawach wa¿nych dla Gminy.

2. Konsultacje przeprowadza siê w celu poznania opi-
nii mieszkañców o poddanej konsultacjom sprawie.

3. Wynik konsultacji nie jest wi¹¿¹cy dla organów Gmi-
ny. 

§ 2 

Uprawnionymi do udzia³u w konsultacjach s¹ miesz-
kañcy Gminy Kobylnica posiadaj¹cy w dniu ich przepro-
wadzania czynne prawo wyborcze do organów
samorz¹dowych zamieszkali na obszarze, którego doty-
czy sprawa poddana konsultacjom. 

§ 3 

Konsultacje mog¹ polegaæ na:
1) wyra¿eniu opinii lub z³o¿enia uwag w sprawie bêd¹-

cej przedmiotem konsultacji, 
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub py-

tania,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwi¹zañ. 

§ 4 

Konsultacje, w zale¿noœci od ich przedmiotu, mog¹
mieæ zasiêg:

1) ogólnogminny,
2) lokalny – dotycz¹cy mieszkañców okreœlonego tery-

torium. 

§ 5 

1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzane z inicjatywy
Rady Gminy lub Wójta Gminy.

2. Decyzjê o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami Gminy podejmuje Rada Gminy w formie uchwa-
³y z zastrze¿eniem ust. 3.

3. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami okreœlonego terytorium z wyj¹tkiem konsultacji
w sprawie granic Gminy podejmuje Wójt w formie
zarz¹dzenia.

4. Uchwa³a lub zarz¹dzenie, o których mowa w ust. 1 i
2 powinny zawieraæ w szczególnoœci:
1) przedmiot konsultacji,
2) oznaczenie zasiêgu terytorialnego konsultacji,
3) termin przeprowadzenia konsultacji. 

§ 6 

1. Ka¿dorazowo konsultacje przeprowadza i organizu-
je Wójt Gminy w formie zebrañ wiejskich. W tym ce-
lu mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu Gminy lub
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
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2. O przedmiocie i terminie konsultacji Wójt zawiadamia
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed ich odby-
ciem w formie obwieszczeñ.

3. Ka¿dorazowo w zawiadomieniu o konsultacjach na-
le¿y podaæ drugi termin zebrania wyznaczony co naj-
mniej pó³ godziny po up³ywie pierwszego terminu.

4. Zebraniu przewodniczy Wójt lub osoba przez niego
upowa¿niona. 

§ 7 

1. Z przebiegu zebrania sporz¹dza siê protokó³.
2. Obs³ugê techniczn¹ zebrania, w tym sporz¹dzenie

protoko³u, zapewnia Wójt. 

§ 8 

1. Konsultacje uwa¿a siê za odbyte w pierwszym ter-
minie, jeœli w zebraniu weŸmie udzia³ co najmniej
10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w kon-
sultacjach.

2. W razie przybycia na zebranie mniejszej liczby miesz-
kañców ni¿ okreœlona w ust. 1, nale¿y przeprowa-
dziæ ponowne zebranie.

3. Udzia³ w drugim zebraniu mniejszej liczby mieszkañ-
ców ni¿ okreœlona w ust. 1 nie powoduje niewa¿no-
œci konsultacji.

4. W razie gdy ¿aden z mieszkañców nie uczestniczy w
drugim zebraniu, uwa¿a siê,¿e tryb konsultacji zo-
sta³ wyczerpany. 

§ 9 

1. Wyniki konsultacji Wójt przekazuje Radzie Gminy.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy na sesji Rady informu-

je Radnych o wynikach konsultacji.
3. Wyniki konsultacji publikowane s¹ w Biuletynie In-

formacji Publicznej Gminy Kobylnica. 
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UCHWA£A Nr XXXIX/421/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie zmian w regulaminie okreœlaj¹cym wyso-
koœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjne-
go, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegó³owy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw,
ustalenia wysokoœci innych œwiadczeñ wynikaj¹cych
ze stosunku pracy oraz wysokoœci i szczegó³owych
zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszka-
niowego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednost-
kach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Ko-
bylnica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 30 ust.
6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2003 roku, Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.)

oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181). Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpu-
je: 

§ 1

W regulaminie okreœlaj¹cym wysokoœæ oraz szczegó-
³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za wa-
runki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraŸnych zastêpstw, ustalenia wysokoœci innych œwiad-
czeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy oraz wysokoœci i
szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania do-
datku mieszkaniowego, dla nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oœwiatowych prowadzonych przez Gmi-
nê Kobylnica, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y 
Nr XXXVII/399/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 
9 grudnia 2005 roku, ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z Uchwa³y 
Nr XXXVIII/414/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 
30 grudnia 2005 roku, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) skreœla siê ust. 6 w § 3 
2) § 4 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, który rze-

telnie realizuje zadania zwi¹zane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szko-
³y: dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹, wspie-
ra ka¿dego ucznia w jego rozwoju oraz d¹¿y do pe³ni
w³aœciwego rozwoju osobowego mo¿e byæ przyzna-
ny dodatek motywacyjny.” 

3) ust. 3 w § 5 otrzymuje brzmienie: „3. Dodatek moty-
wacyjny przyznawany jest na okres semestru” 

4) w § 5 dopisuje siê ust. 4 w brzmieniu: „4. Nauczyciel
mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny w wysokoœci od
0 do 20% wynagrodzenia zasadniczego”

5) skreœla siê ust. 1 w § 6 
6) ust. 2 w § 6 otrzymuje brzmienie: „2. Dyrektor szko-

³y ustala wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla na-
uczycieli, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, w granicach posiadanych na ten cel œrod-
ków. Warunki przyznawania dodatku okreœla Regu-
lamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 

7) Za³¹cznik Nr 5 do Regulaminu, o którym mowa w 
pkt 6 otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do niniej-
szej uchwa³y. 

8) ust. 8 w § 9 otrzymuje brzmienie: „8. Dodatek dla
opiekuna sta¿ysty przys³uguje za ka¿d¹ osobê od-
bywaj¹c¹ sta¿, a za wychowawstwo klasy za ka¿d¹
klasê, niezale¿nie od wymiaru czasu pracy.” 

9) skreœla siê ust. 8 w § 10 
10) ust. 2 w § 12 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, nie wy-
mienionych w ust. 1, którzy w dniu wolnym od pracy re-
alizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane
zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo–wy-
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chowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia
wolnego od pracy przys³uguje odrêbne wynagrodzenie
za ka¿d¹ godzinê pracy obliczan¹ jak za godzinê po-
nadwymiarow¹.” 

§ 2 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ko-
bylnica, dyrektorowi GZEAGS i dyrektorom jednostek
oœwiatowych. 

§ 3 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku i podlega og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-
skiego. 

Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych 

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIX/421/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 lutego 2006 r. 

Za³¹cznik Nr 5 

Regulamin
przyznawania dodatku motywacyjnego 

dla nauczycieli 

Dodatek motywacyjny nauczyciel otrzymuje za: 
1. Osi¹gniêcia dydaktyczne:

a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela osi¹-
gniêæ dydaktyczno – wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji

b) uzyskiwanie przez uczniów dobrych efektów egza-
minów i sprawdzianów

c) uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach, itp.

2. Osi¹gniêcia wychowawczo – opiekuñcze:
a) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowaw-

czych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami
b) pe³ne rozeznanie œrodowiska wychowawczego

uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki

3. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych skut-
kuj¹cych efektami w procesie kszta³cenia:

a) opracowywanie i wdra¿anie programów dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuñczych

b) prowadzenie zajêæ dodatkowych wspomagaj¹cych
proces dydaktyczno – wychowawczy i opiekuñczy
w szkole

4. Realizacjê innych czynnoœci wynikaj¹cych z zadañ
statutowych szko³y, ze szczególnym uwzglêdnieniem
zajêæ opiekuñczych i wychowawczych wynikaj¹cych
z potrzeb i zainteresowañ uczniów. 

5. Szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹z-
ków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem.

6. Realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wyni-
kaj¹cych z przyjêtych przez organ prowadz¹cy prio-
rytetów w realizowanej lokalnej polityce oœwiatowej. 
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UCHWA£A Nr XXXIX/424/2006
Rady Gminy Kobylnica

z dnia 28 luty 2006 r. 

o zmianie uchwa³y w sprawie zasad przyznawania i
odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.) i art. 50 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poŸn. zm.), Rada Gminy
Kobylnica uchwala, co nastêpuje: 

§ 1 

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XX/242/2004 Rady Gmi-
ny Kobylnica z dnia 29 czerwca 2004 Rady Gminy Kobyl-
nica, w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania
i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-
gi opiekuñcze, oraz szczegó³owe warunki czêœciowego
lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak równie¿ tryb ich
pobierania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 127, 
poz. 2204), otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do ni-
niejszej uchwa³y. 

§ 2 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Kobylnicy. 

§ 3 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych 

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIX/424/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 luty 2006 r. 

1. Kalkulacja kosztów do ustalenia stawki godzinowej
us³ug opiekuñczych 
Koszt us³ug opiekuñczych w 2005 roku ogó³em –
35.398,68 z³
Iloœæ przepracowanych godzin – 3.753 
35.398,68 z³: 3.753 godz. = 9,43 z³ za 1 godzinê 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 —  2725 — Poz. 841 i 842



843 

Aneks nr 1 
do porozumienia

zawartego w dniu 17 grudnia 2003 r.

w sprawie powierzenia wykonania zadania inwesty-
cyjnego p.n. „Szpital Wojewódzki w budowie w S³up-
sku”. 

zawarty w dniu 27 lutego 2006 r. pomiêdzy:
1. Województwem Pomorskim, 

reprezentowanym przez 
Zarz¹d Województwa Pomorskiego w osobach:

— Jan Koz³owski
–Marsza³ek Województwa Pomorskiego

— Mieczys³aw Struk
–Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego

zwanym dalej „Województwem”
a

2. Miastem S³upsk, 
reprezentowan¹ przez:

— Ryszarda Kwiatkowskiego
– Z–cê Prezydenta Miasta S³upsk

zwan¹ dalej „Miastem” 

§ 1

Wprowadza siê za³¹cznik nr 1a, który otrzymuje
brzmienie jak w za³¹czeniu do niniejszego aneksu. 

§ 2

W treœci porozumienia wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany: 

1) § 1 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmie-
nie: 
„1. Województwo powierza, a Miasto przyjmuje do

wykonania realizacjê inwestycji p.n. „Szpital Wo-
jewódzki w budowie w S³upsku”.

2. Inwestycja pod nazw¹ Szpital Wojewódzki w budo-
wie w S³upsku bêdzie realizowana zgodnie z zakre-
sem rzeczowo–finansowy prac – stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1a do niniejszego porozumienia” 

2) § 4 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmie-
nie: 
„1.Finansowanie inwestycji w roku 2004,2005 i 2006

realizowane bêdzie:,
1) z œrodków Województwa (w tym ze œrodków do-

tacji celowej bud¿etu pañstwa przekazywanej
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego),

2) z œrodków w³asnych Miasta zgodnie z uchwa³¹
Rady Miejskiej w S³upsku nr VII/82/3 z dnia 26
marca 2003 r.

2. Województwo przeka¿e Miastu œrodki finansowe,
(o których mowa w ust. 1 pkt.1) wy³¹cznie na sfi-
nansowanie robót przewidzianych w za³¹czniku
nr 1a do niniejszego porozumienia na podstawie
z³o¿onych przez Miasto wniosków finansowych.

3. Województwo przeka¿e Miastu œrodki finanso-
we,(o których mowa w ust. 1 pkt.1) w wysokoœci i
terminach przewidzianych w za³¹czniku nr 1a do ni-
niejszego porozumienia, po uprzednim zatwier-
dzeniu z³o¿onych wniosków finansowych.

4. Miasto zobowi¹zane jest do zwrotu otrzymanych
œrodków finansowych, w przypadku ich niewyko-
rzystania lub wykorzystania niezgodnego z prze-
znaczeniem.

5. Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem œrodki finansowe, podlegaj¹ zwro-
towi wraz z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak
dla zaleg³oœci podatkowych, w terminie do 28 lu-
tego roku nastêpuj¹cego po roku, w którym œrod-
ki finansowe zosta³y przekazane przez
Województwo. 

6. Koszty inwestycji bêd¹ obci¹¿a³y wyodrêbniony
analitycznie rachunek bankowy Miasta za³o¿ony
dla realizowanej inwestycji.

7. Na koniec ka¿dego roku Miasto bêdzie przekazy-
wa³o do Województwa zestawienie rocznych nak³a-
dów inwestycyjnych poniesionych na zadanie
celem zbiorczego prowadzenia kosztów inwesty-
cji”.

8. Miasto zobowi¹zuje siê przygotowaæ i dorêczyæ do
siedziby Województwa w terminie do 30–05–2006 r:
1) inwentaryzacjê wg. stanu na dzieñ 30–11–2006 r.

w oparciu o istniej¹cy stan inwestycji oraz re-
alizowane umowy wykonawcze,

2) zbiorcze zestawienie zaktualizowanej i obowi¹-
zuj¹cej dokumentacji. 

3) § 12 ust. 1 przedmiotowego porozumienia otrzy-
muje brzmienie „Porozumienie zawiera siê na
czas realizacji realizowania inwestycji przez
Miasto tj. do dnia 30 grudnia 2006 r.” 

§ 3 

Pozosta³e postanowienia porozumienia z dnia 17 grud-
nia 2003 r. pozostaj¹ bez zmian. 

§ 4 

1. Niniejszy Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2. Niniejszy Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 5 

Niniejszy Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrz-
mi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Miasto

Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski

Zastêpca prezydenta

Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz

Dyrektor Wydzia³u
E. Wettmann
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Województwo

Marsza³ek
Województwa Pomorskiego

J. Koz³owski

Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego

M. Struk

Skarbnik 
Województwa Pomorskiego

H. Halmann
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