
16) obiekty kultu religijnego, kościoły, kaplice – nie mniej niż 1,2 miejsc parkingowych na 100 m2 
powierzchni użytkowej; 

17) domy kultury, domy parafialne – nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 
użytkowej; 

18) kina, teatry, filharmonie – nie mniej niż 15 miejsc parkingowych na 100 miejsc siedzących (dla 
widzów); 

19) muzea – nie mniej niż 20 miejsc parkingowych dla samochodów + 0,5 miejsc parkingowych dla 
autokaru na 1000 m2 powierzchni wystawienniczej; 

20) centra targowo-wystawiennicze – nie mniej niż 40 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni 
użytkowej; 

21) szkoły podstawowe i gimnazja – nie mniej niż 0,5 miejsc parkingowych na 1 pomieszczenie do 
nauki; 

22) szkoły średnie – nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 1 pomieszczenie do nauki; 
23) szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne – nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego na 10 studentów 

lub minimum 4 miejsca parkingowe na 1 pomieszczenie do nauki; 
24) przedszkola, świetlice – nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na 1 salę pobytu dzieci; 
25) rzemiosło usługowe – nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej 

i nie mniej niż 30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych; 
26) place składowe, duże hurtownie powyżej 2000 m2 powierzchni składowej, magazyny, sprzedaż 

towarów masowych – nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na 1000 m2 powierzchni składowej; 
27) zakłady przemysłowe, rzemiosło – minimum 40 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych na 

najliczniejszej zmianie; 
28) warsztaty pojazdów mechanicznych – minimum 4 miejsca parkingowe na 1 stanowisko 

naprawcze; 
29) stacje paliw ze sklepem – minimum 5 miejsc parkingowych na 1 obiekt; 
30) stacje paliw bez sklepu – minimum 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt; 
31) myjnie samochodowe – nie mniej niż 4 miejsca parkingowe na 1 stanowisko do mycia; 
32) małe obiekty sportu i rekreacji – nie mniej niż 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 

użytkowej; 
33) kryte pływalnie – nie mniej niż 5 miejsc parkingowych na 100 m2 lustra wody; 
34) korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) – nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 kort;

2. W przypadkach nieokreślonych wyżej - ilość miejsc parkingowych dla samochodów należy dostosować 
do indywidualnych potrzeb związanych z realizacją konkretnej funkcji, jednak w ilości nie mniej niż 
1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej; 

3. W przypadku przebudowy i remontów prowadzonych na działkach, których parametry techniczne 
uniemożliwiają lokalizację miejsc parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi - dopuszcza się 
zmniejszenie liczby miejsc określonej w ust. 1 bądź utrzymanie miejsc parkingowych 
w dotychczasowej ilości. 

4. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 2 miejsca 
parkingowe dla rowerów na 10 miejsc parkingowych dla samochodów.

§ 7

Dla terenów VIA 1MN, VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 4MN, VIA 5MN, VIA 6MN ustala się: 

1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ

2. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 
2) nakazuje się staranne ukształtowanie i utrzymanie zieleni urządzonej, towarzyszącej budynkom 

i ciągom komunikacyjnym, w formie zieleni niskiej, średniej i wysokiej; 
3) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych oraz reklam; 
4) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 0,8 m2, umieszczanych na 

budynkach w obrębie kondygnacji parteru, w sposób nawiązujący do podziałów i kolorystyki 
elewacji.

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do 

sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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4) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów 
ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej; 

5) ustala się standard akustyczny: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
1) tereny VIA 1MN, VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 4MN, VIA 5MN, VIA 6MN stanowią część 

obszaru wpisanego na Listę Dóbr Kultury Współczesnej jako „Fenomen położenia, walorów 
i rangi w strukturze miasta - Przestrzeń o potencjale kulturowym (Upx.19) - Osiedle Bronowice 
Stare”, wszelkie ustalenia ochrony tych obszarów zawarte są w ustępach 1-11; 

2) tereny VIA 1MN, VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 4MN, VIA 5MN, VIA 6MN objęte są programem 
rewitalizacji - ustalenia dotyczące rewitalizacji tych obszarów zawarte są w ustępach 1-11.

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo 

użytkowników; 
2) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 

betonowych (żelbetowych), z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy 
słupów; 

3) ustala się sukcesywną likwidację barier architektonicznych utrudniających osobom 
niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni publicznych.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 
1) typ zabudowy: zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa; 
2) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy 

z sąsiednią działką budowlaną; 
4) maksymalna intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,80; 
5) minimalna intensywność zabudowy: nie określa się; 
6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 

60%; 
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej: nie mniej niż 30%; 
8) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 8,5 m 

i nie więcej niż II kondygnacje nadziemne; 
9) maksymalna wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych i garażowych: nie więcej niż 4 m; 
10) minimalna liczba miejsc parkingowych zgodnie z §6; 
11) ustala się bilansowanie miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej; 
12) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wbudowane, wolnostojące, naziemne miejsca 

parkingowe; 
13) kształt dachu: dachy jedno-, dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 12º do 45º; 
14) zakazuje się rozwiązania więźby dachu polegającego na zastosowaniu różnego (asymetrycznego) 

stopnia nachylenia połaci głównych; 
15) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna z dopuszczeniem innych pokryć dachowych właściwych 

dla dopuszczonych spadków, nawiązujących kolorem do dachówek ceramicznych; 
16) zakazuje się stosowania blachy trapezowej, falistej oraz „sidingu” jako materiałów 

wykończeniowych elewacji; 
17) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy w dotychczasowych parametrach.

7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM 
TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 
ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH: 
Część terenów VIA 1MN, VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 4MN, VIA 5MN znajduje się w zasięgu fali 
awaryjnej, oznaczonej graficznie na rysunku planu. 

8. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie mniej niż 400 m2; 
2) ustala się, że zasada zachowania określonej planem minimalnej powierzchni działki budowlanej 

nie dotyczy działek powstałych w wyniku podziału, w rezultacie którego część pierwotnej  
powierzchni działki została przeznaczona pod komunikację lub infrastrukturę techniczną, zgodnie 
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z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu, przy czym realizacja zabudowy na 
takiej (nowo wydzielonej) działce musi być zgodna z przepisami odrębnymi; 

3) szerokość frontu nowo wydzielanych działek: nie mniej niż 10 m; 
4) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z tolerancją 

do 30°.
9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 

UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 
1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym w szczególności wolnostojących 

garaży kontenerowych; 
2) w ramach terenów VIA 1MN, VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 4MN, VIA 5MN wyznacza się jako 

wydzielenie wewnętrzne w ramach funkcji podstawowej nie ograniczoną liniami wewnętrznego 
podziału strefę usług towarzyszących - U, oznaczoną graficznie na rysunku planu dla której 
ustala się: 
a) lokalizację usług nieuciążliwych związanych z obsługą terenu VIA1ZP takich jak: handel, 

gastronomia, wypożyczalnie sprzętów sportowych i wyposażenia do uprawiania rekreacji 
czynnej, lokalizację ogródków kawiarnianych, 

b) oznaczenie graficzne strefy usług należy odczytywać jako wskazanie rejonu lokalizacji, 
a nie jako ścisłe granice, czy dopuszczalny zasięg strefy;

3) dla działek budowlanych położonych na terenach VIA 1MN, VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 4MN, 
VIA 5MN od strony terenu zieleni parkowej VIA 1ZP (Park Nadrzeczny) i drogi publicznej 
VIA 8KDD-G ustala się dopuszczalną maksymalną powierzchnię całkowitą lokali użytkowych na 
50% powierzchni całkowitej budynku.

10. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną: 

a) dla terenu VIA 1MN – od ulicy oznaczonej symbolem: VIA 8KDD-G oraz ciągu pieszo – 
jezdnego VIA 1KX1, 

b) dla terenu VIA 2MN – od ulic oznaczonych symbolami: VIA 8KDD-G, VIA 9KDD-G oraz 
ciągów pieszo – jezdnych: VIA 1KX1, VIA 2KX1, 

c) dla terenu VIA 3MN – od ulic oznaczonych symbolami: VIA 8KDD-G, VIA 9KDD-G oraz 
ciągów pieszo – jezdnych: VIA 2KX1, VIA 3KX1, VIA 4KX1, VIA 5KX1; 

d) dla terenu VIA 4MN – od ulic oznaczonych symbolami: VIA 8KDD-G oraz ciągów pieszo – 
jezdnych: VIA 3KX1, VIA 4KX1, 

e) dla terenu VIA 5MN – od ulic oznaczonych symbolami: VIA 8KDD-G, VIA 11KDD-G oraz 
ciągu pieszo - jezdnego VIA 4KX1 i ciągu pieszego VIA 5KX, 

f) dla terenu VIA 6MN – od ulic oznaczonych symbolami: VIA 11KDD-G, ciągów pieszo - 
jezdnych VIA 4KX1, VIA 5KX1 i ciągu pieszego VIA 5KX;

2) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie układu zasilającego i przesyłowego; 

3) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, po 
wymaganej rozbudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskich sieci wodociągowych po ich rozbudowie w oparciu 
o istniejące sieci Ø200 w VIA 3bKDZ-P (ul. Łęczyńskiej), oraz sieci Ø100 - Ø110 w VIA 1KX1, 
VIA 2KX1, VIA 3KX1, VIA 4KX1 (ul. Firlejowskiej) oraz drodze oznaczonej w rysunku planu 
symbolem VIA 5KX1, VIA 8KDD-G i VIA 9KDD-G; 

5) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych niskoprężnych w oparciu o gazociąg Ø 
200 w ul. Łęczyńskiej (VIA 3bKDZ-P) lub średnioprężnych w oparciu o Ø 250 w ul. Łęczyńskiej 
i Krzemionki (VIA 3bKDZ-P i VIA 29KDD-G); 

6) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej po 
jego rozbudowie (kolektor „N” Ø2,5 przebiegający w terenie oznaczonym w rysunku planu 
symbolem VIA 1ZP oraz przeznaczony docelowo do likwidacji kolektor „0” Ø1,2x0,8 w terenie 
VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 5MN); 

7) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej (kanały 
deszczowe w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem VIA1ZP) lub powierzchniowo do 
gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych przed ich odprowadzeniem do Bystrzycy; 
9) ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych po ich rozbudowie, lub 

z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 
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10) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów 
odrębnych.

11. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 
1) tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu 

ich zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy; na terenach tych 
zakazuje się budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją 
przewidzianą w planie; 

2) do czasu realizacji inwestycji zgodnej z przeznaczeniem terenu ustalonym w planie dopuszcza się 
zagospodarowanie czasowe tych terenów, ale jedynie w formie: 
a) naziemnych miejsc parkingowych o nawierzchni prowizorycznej, niepylącej, 
b) zieleni rekreacyjnej i ozdobnej, 
c) placów zabaw dla dzieci;

12. STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W ART.36 UST.4 USTAWY Z DNIA 27.03.2003 r. O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: Ustala się jednorazową opłatę na rzecz miasta od 
wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia w życie niniejszego planu dla terenów: 
VIA 1MN, VIA 2MN, VIA 3MN, VIA 4MN, VIA 5MN,VIA 6MN, w wysokości 20%.

§ 8

Dla terenów VIA 7MN, VIA 8MN ustala się: 

1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
1) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług;

2. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 
2) nakazuje się staranne ukształtowanie i utrzymanie zieleni urządzonej, towarzyszącej budynkom 

i ciągom komunikacyjnym, w formie zieleni niskiej, średniej i wysokiej; 
3) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych oraz reklam; 
4) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 0,8 m2, umieszczanych na 

budynkach w obrębie kondygnacji parteru, w sposób nawiązujący do podziałów i kolorystyki 
elewacji;

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do 

sieci kanalizacji deszczowej; 
3) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 
4) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów 

ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej; 

5) ustala się standard akustyczny: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
1) tereny VIA 7MN, VIA 8MN stanowią część obszaru wpisanego na Listę Dóbr Kultury 

Współczesnej jako „Fenomen położenia, walorów i rangi w strukturze miasta - Przestrzeń 
o potencjale kulturowym (Upx.19) - Osiedle Bronowice Stare”, wszelkie ustalenia ochrony tych 
obszarów zawarte są w ustępach 1-11; 

2) część terenu VIA 8MN oznaczona graficznie na rysunku planu została wpisana na listę dóbr kultury 
współczesnej jako „Fenomen natury - Przestrzeń o potencjale kulturowym (Upx.1) - Dolina 
Bystrzycy”, wszelkie ustalenia ochrony tego obszaru zawarte są w ustępach 1-11; 

3) tereny VIA 7MN, VIA 8MN objęte są programem rewitalizacji - ustalenia dotyczące rewitalizacji 
tych obszarów zawarte są w ustępach 1-11.

5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo 

użytkowników; 

Id: 4BA96795-4580-4EAA-9168-BAFF265BC54F. Podpisany Strona 14 z 162

sklep
Highlight




