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ROZDZIAŁ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
§1. DOKUMENTY I MATERIAŁY WEJŚCIOWE DO DRUGIEJ EDYCJI STUDIUM
1. Uchwała i dokumenty studium:
1) Uchwała nr XII/105/03 z dnia 2 września 2003 r. Rady Miasta w Zielonej Górze, w sprawie przystąpienia
do sporządzenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona Góra”;
2) Wnioski do zmiany studium (*) złożone przez Instytucje, osoby prawne, osoby fizyczne, które wpłynęły
poza ustawowym terminem, w okresie od roku 2003 do roku 2007 r. – 50 wniosków;
* - szczegółowy wykaz wniosków zawiera dokumentacja formalno-prawna do studium
3) Wnioski do zmiany studium (*) złożone przez Instytucje i osoby prawne, które wpłynęły zgodnie z art. 11
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ustawowym terminie od 30.10.2003 do
30.11.2003 – 10 wniosków oraz od 02.02.2007 do 12.03.2007—14 wniosków;
* - szczegółowy wykaz wniosków zawiera dokumentacja formalno-prawna do studium
4) Wnioski do zmiany studium (*) złożone przez osoby fizyczne które wpłynęły zgodnie z art. 11 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ustawowym terminie od 30.10.2003 do 30.11.2003 –
1 wniosek oraz od 02.02.2007 do 12.03.2007– 27 wniosków.
* - szczegółowy wykaz wniosków zawiera dokumentacja formalno-prawna do studium
2. Dokumenty i opracowania planistyczne:
1) „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” przyjęta w dniu 5 października 1999 r. przez Radę
Ministrów oraz w dniu 17 listopada 2000 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, M.P. nr 26 z dnia 16
sierpnia 2001 r. poz. 432.;
2) „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego”, Uchwała nr XXXVII/272/2002
Sejmiku Województwa Lubuskiego z 2 października 2002r., Dz. U. Województwa Lubuskiego Nr 105,
poz. 1279, z dnia 18 listopada 2002r. , oraz wnioski do jego aktualizacji wynikające z nowych potrzeb
regionu i miasta Zielona Góra;
3) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”
opracowane w latach 1995 – 2000, w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca
1994r., sporządzone przez zespół autorski pod przewodnictwem prof. arch. Tadeusza Zipsera, Uchwała
Nr XXIV/256/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000r. w sprawie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;
4) Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra”,
Uchwała LVI/332/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 5 października 2006r., w trybie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., sporządzona przez Biuro
Planowania Przestrzennego i Usług & MC Sp. z o.o., 65-426 Zielona Góra;
5) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica” sporządzone w
trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r., Uchwała Nr V/l 3/2000 Rady
Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2000r..
3. Opracowania analityczne i studialne:
1) „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego”, Uchwała nr XV/91/2000 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 6 marca 2000r.;
2) „Strategia rozwoju miasta Zielona Góra”, Uchwała Nr XXXII/247/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z
dnia 23 stycznia 1997r.;
3) "Program ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra” opracowany przez firmę LEMTECH
KONSULTING Sp. z o.o. z Krakowa, Uchwała Nr Xxx/281/04 z dnia 28 września 2004r. Rady Miasta
Zielona Góra;
4) Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku. WIOŚ Zielona Góra;
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5) Ekofizjografia problemowa dotycząca zmiany przeznaczenia terenów leśnych na tereny zurbanizowane
na obszarze miasta Zielona Góra. Geo-Master. Zielona Góra 2005 r.;
6) Ekofizjografia podstawowa – aneks,
dla opracowania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP Zielonej Góry. Geo-Master. Zielona Góra 2006 r.;
7) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra - Zielona Góra maj 2005 r.;
8) Studium transportowe dla miasta Zielona Góra, Instytut Rozwoju Miast, Zespół Planowania Miejscowego
i Komunikacji, Kraków 2006r.;
9) Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta zielona
góra Wydanie Uzupełnione X. 2005 R., „Energoprojekt - Warszawa” S.A.;
10) Plan gospodarki odpadami dla Miasta Zielona Góra, Uchwała nr LXII/547/06 Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 28 lutego 2006 r.;
11) „Wytyczne Konserwatorskie opracowane dla Starego Miasta w Zielonej Górze”, Zielona Góra, luty
2000r..
4. Opracowania planistyczne studium:
1) aktualizacja i reedycja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra –
Studium 2008 - Tom I uwarunkowania;
2) analizy położenia miasta w strukturach przestrzennych gminy i regionu (załącznik graficzny UR/1a-b);
3) analizy stanu istniejącego zagospodarowania miasta, w tym:
a) analiza ładu przestrzennego (załącznik graficzny UR/2),
b) komunikacji (załącznik graficzny UR/3),
c) terenów o przeznaczeniu: mieszkaniowo - usługowym (załącznik graficzny UR/4),
d) terenów o przeznaczeniu: produkcyjno - wytwórczym (załącznik graficzny UR/5),
e) terenów o przeznaczeniu: usług, w tym publicznych (załącznik graficzny UR/6),
f) stanu infrastruktury technicznej (załącznik graficzny UR/7);
g) stan prawny gruntów (załącznik graficzny UR/8);
4) analizy stanu środowiska przyrodniczego (rysunek studium IB, IC);
5) analizy stanu środowiska kulturowego (rysunek studium ID);
6) analizy zmian demograficznych i współczesnych potrzeb społecznych (załącznik tekstowo-tabelaryczny
UT/31);
7) analizy zmian w strukturze przestrzennej w ostatnich lat i tendencje ich kształtowania, szczególnie w
zakresie kierunków rozwoju mieszkalnictwa (załącznik tekstowo-tabelaryczny UT/32).
5. Materiały planistyczne pozostałe przedkłada się w dokumentacji formalno-prawnej do studium.
6. Materiały pomocnicze studium:
1) dane statystyczne z Banku Danych Regionalnych GUS z lat 1999-2007;
2) dane z narodowego spisu powszechnego z roku 2002, ludność, mieszkania, gospodarstwa domowe;
3) dane statystyczne pozyskane z Wydziałów Urzędu Miasta.

§2. ZAKRES MERYTORYCZNY I STRUKTURA ZAPISU DRUGIEJ EDYCJI STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium, w kierunkach
zagospodarowania przestrzennego, określa się:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz przeznaczeniu terenów; określające
dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian wraz z wytycznymi do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;
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2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
wyłączone spod zabudowy;
3) granice terenów zamkniętych i ich strefy ochronne;
4) obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z
topologią terenów handlu;
5) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego, w tym:
a) kierunki i zasady ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w tym obszarów
przestrzeni zielonych,
b) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwanie się mas ziemnych,
c) obszary wymagające rekultywacji,
d) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
6) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w
tym:
a) obszary podlegające ochronie konserwatorskiej,
b) obszary ochrony cmentarzy i miejsc pamięci,
c) ochrona tradycji i zjawisk z zakresu kultury niematerialnej;
7) kierunki rozwoju systemów, w tym:
a) komunikacji,
b) infrastruktury technicznej;
8) obszary przestrzeni publicznej, w tym:
a) obszary przestrzeni komunikacyjnych,
b) obszary przestrzeni turystycznych,
c) obszarów przestrzeni zielonych,
d) obszary przestrzeni wspomagających;
9) obszary problemowe:
a) obszary aktywności gospodarczej,
b) obszary zurbanizowane oraz nowej urbanizacji,
c) obszary wymagające przekształceń,
d) obszary wymagające rehabilitacji, w tym:
d1) rewitalizacji,
d2) rewaloryzacji;
e) obszary dominacji funkcjonalnej,
f) obszary stykowe;
10) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym i lokalnym;
11) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
2. Rozdziały od 2 do 11 realizują wszystkie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i przepisów odrębnych, obowiązujące zakresy problemowe studium.
3. Kolejność ustawowych problematyk dostosowano do metodyki zapisu studium.
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4. Zgodnie z uchwałą inicjującą, Studium 2008 jest zmianą obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/256/2000 Rady
Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000r. Z merytorycznego punktu widzenia jest to nowa edycja
studium dostosowana do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z roku 2003.,
5. Ilekroć w niniejszym dokumencie odnosi się lub przywołuje się „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, druga edycja studium 2008 - zmiana
studium z 2000r, stosuje się w skrócie określenie „studium” lub „studium 2008”.
6. W wyniku przyjęcia uwag do studium nastąpiły renumeracje terenów studium, co zostało uwidocznione w
ostatecznej edycji rysunków studium i kart terenów.

§3. PODSTAWOWE DEFINICJE STUDIUM
1. Z uwagi na brak ustawowych definicji, dla potrzeb studium wprowadza się uściślenia następujących pojęć:
1) struktura przestrzenna – to układ elementów przestrzennych (zagospodarowania przestrzennego i
środowiska) danego obszaru, obejmujący ich wzajemne relacje funkcjonalne i przestrzenne (wg.IGPiA
O/Kraków);
2) struktura urbanistyczna – to świadome odwzorowanie istniejącego lub planowanie i projektowanie
nowego zagospodarowania przestrzeni
danego obszaru (przede wszystkim przestrzeni
zurbanizowanej), realizowane za pomocą skoordynowanych elementów (o określonych kształtach i
cechach), tworzących strukturę (to jest zbiór elementów, których układ i wzajemne relacje stanowią
całość).
2. Z uwagi na przyjętą metodykę zapisu, studium wprowadza definicje pojęć, nie mających swego
jednoznacznego określenia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również w
przepisach odrębnych. Są to:
1) strefy studium – są to trzy podstawowe strefy (A), (B), (C), położone w granicach administracyjnych
miasta Zielona Góra, wyznaczone na bazie podstawowego układu komunikacyjnego oraz
indywidualnych przestrzennych i funkcjonalnych cech miasta, przedstawione na rysunku studium
(rysunek studium nr IIA), tak zwany - poziom I struktury urbanistycznej, oraz w par 11;
2) jednostki studium – są to jednostki, położone w granicach poszczególnych stref studium, na bazie
podstawowego, uzupełniającego układu komunikacyjnego oraz indywidualnych przestrzennych i
funkcjonalnych cechy miasta, przedstawione na rysunku studium (rysunek studium zał. nr IIA) tak
zwany - poziom II struktury urbanistycznej), oraz w par 11;
3) tereny studium – należy przez to rozumieć, kilka istniejących i (lub) planowanych działek, położonych w
granicach poszczególnych jednostek studium, dla których w studium możliwe jest określenie funkcji
dominującej a także sposobu jego zagospodarowania i użytkowania, które posiadają na rysunku
studium (rysunek studium nr IIA) jednoznaczne, graficznie wyznaczone za pomocą linii ciągłych granice
terenów, tak zwany - poziom III struktury urbanistycznej), wraz z przypisanymi im jednoznacznie
określonymi przeznaczeniami zgodnymi z treścią par. 17;
4) tereny liniowe studium – są to tereny położone w liniach rozgraniczających i (lub) liniach własności,
realizujące sieć połączeń między strefami, jednostkami i terenami studium, są to kolejno tereny
należące do:
a) systemu terenów dróg i ulic publicznych – to jest działek lub ich części, położonych wewnątrz linii
rozgraniczających istniejące i planowane drogi publiczne, określonych w par. 36-40,
b) systemu terenów tras kolei – to jest działek lub ich części, położonych wewnątrz linii
rozgraniczających istniejące linie (trasy) kolejowe. określonych w par. 41;
5) obszary i obiekty studium – są to wyodrębnione w granicach miasta problemowe obszary i obiekty
odpowiadające tematykom jakie zostają wprowadzone do studium, są to:
a) obiekty i obszary ochrony środowiska, w tym:
a1) pomniki przyrody nieożywionej, określone w par. 21,
a2) pomniki przyrody ożywionej, określone w par. 21,
a3) obszar Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Doliny Gęśnika, określony w par. 21,
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a4) obszar przestrzeni zielonych, określony w par. 22,
a5) obszary domniemanej i stwierdzonej eksploatacji węgla brunatnego, określone w par. 23,
a6) obszary wód powierzchniowych, określone w par. 24,
a5) obszarów płytkich wód podziemnych, określone w par. 25,
a6) obszar zbiorników wód podziemnych, określone w par. 25,
a7) obszary ochronnych ujęć wód podziemnych, określone w par. 25,
a8) obszary o niewystarczających zasobach wód podziemnych, określone w par. 25,
a9) obszary rekultywacji, określone w par. 29,
b) obiekty i obszary ochrony środowiska kulturowego, w tym:
b1) obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, określone w par. 33,
b2) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, określone w par. 33,
b3) obszary ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczone symbolem „A”, określone w par. 34,
b4) obszary pośredniej ochrony konserwatorskiej oznaczone symbolem „B”, określone w par. 34,
b5) obszary ochrony zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem „M”, określone w par. 34,
b6) obszary ochrony historycznej zabudowy przemysłowej oznaczone symbolem „P”, określone w
par. 34,
b7) obszary ochrony historycznych założeń zielonych oznaczone symbolem „Z”, określone w par.
34,
b8) obszary ochrony reliktów archeologicznych oznaczone symbolem „W”, określone w par. 34,
b9) obszary obserwacji archeologicznych oznaczony symbolem „O”, określone w par. 34,
c) obszary przestrzeni publicznych, w tym:
c1) obszary przestrzeni komunikacyjnych, określone w par. 36,
c2) obszary przestrzeni pieszych i rowerowych, określone w par. 39,40,42,
d) obszary problemowe pozostałe, w tym:
d1) obszary przekształceń, określone w par. 51,
d2) obszary rehabilitacji, określone w par. 52,
d3) obszary rewitalizacji, określone w par. 53,
d5) obszary aktywności gospodarczej, określone w par. 54,
d6) obszary zurbanizowane oraz nowej urbanizacji, określone w par. 55,
d7) obszary dominacji funkcjonalnej, określone w par. 56,
d8) obszary stykowe, określone w par. 57,
6) przeznaczenia dominujące, zdefiniowane w par. 15,
7) przeznaczenia dopuszczone, zdefiniowane w par. 15,
8) przeznaczenia zamienne, zdefiniowane w par. 15,
9) przynależne zagospodarowanie terenów , zdefiniowane w par. 15.
3. Wskaźniki urbanistyczne studium, zdefiniowane w par. 16, w tym:
1) intensywność zabudowy, zdefiniowana w par. 16, ust. 2, pkt.1,
2) powierzchnia zabudowy, zdefiniowana w par. 16, ust. 2, pkt.2,
3) powierzchnia biologicznie czynna, zdefiniowana w par. 16, ust. 2, pkt.3,
4) wysokość zabudowy, zdefiniowana w par. 16, ust. 2, pkt.4.
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4. Podane w ust.2 pkt.1-8 definicje winny być spójne pomiędzy studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jak i w przyszłymi planami miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.
5. Integralną częścią studium 2008 Tom II - „Kierunki” są:
1) rysunki studium:
a) Rysunek IIA: Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plansza zbiorcza w skali 1: 5000 wraz ze
schematami:
a1) IIA/1 Struktura urbanistyczna poziom I – podział na strefy studium,
a2) IIA/2 Struktura urbanistyczna poziom II – podział na jednostki studium,
b) Rysunek IIB: Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego, środowiska i jego zasobów oraz ochrony
przyrody - plansza zbiorcza w skali 1: 10 000,
c) Rysunek IIC: Schemat systemu komunikacji - rysunek bezskalowy,
d) Rysunek IID: Schemat obsługi w infrastrukturę techniczną - plansza zbiorcza w skali 1: 15 000,
e) Rysunek IIE: Schemat przestrzenni zielonych wraz z wskazaniem terenów do zmiany sposobu
przeznaczenia z terenów leśnych na nieleśne - plansza zbiorcza w skali 1: 15 000;
2) załączniki tekstowe i tabelaryczne:
a) KT/1 Tereny studium – dominujące i dopuszczone przeznaczenia terenów,
b) KT/2 Tereny dróg i ulic publicznych – układ regionalny,
c) KT/3 Tereny dróg i ulic publicznych – układ podstawowy,
d) KT/4 Tereny dróg i ulic publicznych – układ uzupełniający,
e) KT/5 Wyciągi z klasyfikacji: PKD (stan z 2007r.);
4) karty terenów studium w ilości 284 karty.

§4. PODSTAWOWE ZADANIA STUDIUM
1. Druga edycja studium 2008 - zmiana „Studium…” z 2000 r , jest dokumentem skoordynowanym z:
1) Strategią Rozwoju Zielonej Góry;
2) wieloletnim programem inwestycyjnym opracowanym na podstawie przyjętych zadań lokalnych –
program na lata 2007-2009;
3) programami infrastrukturalnymi realizowanymi przez Miasto Zielona Góra i spółki zależne.
2. Studium, po jego uchwaleniu, staje się jednym z podstawowych narzędzi, pozwalających na konsekwentną
realizację długoterminowej polityki przestrzennego i społecznego rozwoju miasta.
3. Studium, jest wyrazem woli stanowienia prawa miejscowego, poprzez wskazanie obszarów do
sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w całości lub w
określonych w studium granicach.
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ROZDZIAŁ 2.
KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ
PRZEZNACZENIA TERENÓW
§5. CELE I KIERUNKI ROZWOJOWE – UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
1. Określona w studium wizja miasta zgodna jest z przewidywanym docelowym rozwojem przestrzennym,
opartym na scenariuszu maksymalnego chłonnościowego wykorzystania istniejącego potencjału
poszczególnych terenów, z jednoczesnym zachowaniem zasad i warunków zrównoważonego rozwoju.
2. W studium nie określa się konkretnej cezury czasowej jego aktualności czy obowiązywania, nie określa się
również horyzontu czasowego, w którym przedstawione rozwiązania przestrzenne i programowe winny być
osiągnięte.
3. Priorytetowymi zdefiniowanymi w studium celami rozwojowymi miasta są:
1) zachowanie skali i charakteru a jednocześnie odrębności przestrzennej miasta o układzie
koncentrycznym, zachowującym i kultywującym cechy miasta ogrodu, postrzeganego jako ośrodek
ponadregionalny o transgranicznym oddziaływaniu, ze znacznym udziałem terenów zieleni leśnej i
parków leśnych, tworzących naturalną otulinę obszarów zurbanizowanych;
2) ukierunkowanie programowego profilu rozwojowego miasta o wyraźnie regionalnym oddziaływaniu, w
kierunku silnego centrum administracyjnego, usługowego, dynamicznego ośrodka: akademickiego,
rekreacyjno – sportowego,
produkcyjnego związanego przede wszystkim ze współczesnymi
technologiami, a jednocześnie przyjaznego, atrakcyjnego miejsca zamieszkania;
3) wyodrębnienie grupy strategicznych aktywności rozwojowych, wykorzystujących unikatowe cechy
miasta, do których można zaliczyć: usługi sportu i rekreacji, usługi nauki i oświaty, produkcję
wysokotechniczną oraz specyficzne usługi obsługi biznesu;
4) przyjęcie docelowego modelu funkcjonalnego miasta, opartego na wyznaczeniu ośmiu obszarów
dominacji funkcjonalnej, takich jak obszar: centralny, północny 1, północny 2, wschodni,
południowy 1, południowy 2, zachodni 1 i zachodni 2;
5) przebudowa istniejących i budowa nowych dróg układu podstawowego i uzupełniającego w kolejności
dostosowanej do docelowego modelu komunikacji drogowej oraz priorytetów inwestycyjnych miasta;
6) wykształcenie docelowego układu i zasięgu terenów kolejowych, uwzględniającego system transportu
osobowego i towarowego, z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z występowaniem terenów
zamkniętych;
7) wykształcenie czytelnej docelowej struktury urbanistycznej, z wyraźnym wyodrębnieniem strefy
śródmieścia/centrum oraz z wyznaczeniem obszarów aktywności lokalnej, położonych w granicach
poszczególnych jednostek studium;
8) wykształcenie docelowego wielostopniowego modelu terenów usługowych, uwzględniającego
specyfikę miejsc oraz ustawowe wymogi związane z lokalizacją wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;
9) wyznaczenie miejsc aktywizacji inwestycyjnej, związanej ze strategicznymi inwestycjami:
wysokotechnicznej produkcji, obsługi biznesu, celu publicznego a także inwestycjami prywatnymi;
10) ukierunkowanie rozwoju terenów położonych wzdłuż Trasy Północnej oraz trasy S3, w kierunku
realizacji funkcji produkcyjnych wysokotechnicznych i usługowych;
11) przyjęcie docelowej polityki udostępniania nowych terenów inwestycyjnych pod realizację:
a) terenów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wysokotechnicznej produkcji,
b), terenów usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług publicznych,
c) terenów mieszkaniowych, zabudowy wielorodzinnej przed wszystkim w strefach A i B oraz
zabudowy jednorodzinnej przede wszystkim w strefie C;
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12) wyznaczenie i rozwój obszarów przestrzeni publicznych oraz obszarów przestrzeni zielonych,
tworzących wspólnie system ogólnodostępnych przestrzeni, mających swoje powiązania i kontynuację
w granicach sąsiednich gmin;
13) ochrona obszarów decydujących o zachowaniu walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego wraz z
przypisanymi im programami ochrony;
14) przyjęcie wieloletniej spójnej polityki ochrony, gospodarowania i zarządzania terenami: leśnymi w tym
parkami leśnymi, zieleni urządzonej, zieleni pozostałej oraz zespołami ogrodów działkowych;
15) minimalizacja lub eliminacja zagrożeń wynikających ze stanu środowiska, wywołanego dotychczasową
działalnością inwestycyjną w tym przemysłową;
16) realizacja inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową systemów infrastruktury technicznej i
komunalnej;
17) etapowanie zadań strategicznych w ścisłej koordynacji z długoterminową polityką ich finansowania,
zarówno z budżetu miasta jak i innych źródeł, przede wszystkim: funduszy strukturalnych, celowych
dotacji, realizacji refundowanych programów inwestycyjnych oraz współfinansowania zadań wspólnych
miasta i innych podmiotów.
4. Studium przyjmuje, iż specyficznym kapitałem miasta jest jego system przestrzenny wraz z występującymi
w jego strukturze obszarami zurbanizowanymi zabudowanymi i niezabudowanymi, jak również obszarami
niezurbanizowanymi (przede wszystkim leśnymi), gwarantującymi ciągłość dotychczasowych i stabilność
przyszłych procesów rozwojowych miasta, opartych na utrzymaniu wysokiego standardu środowiska, stąd:
1) część pierwsza studium - Tom-I, zwana „uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego”, jest
identyfikacją uwarunkowań stanu istniejącego, stanowiącą płaszczyznę odniesienia i weryfikacji
wszelkich przewidywanych i planowanych kierunków przestrzennego rozwoju miasta;
2) część druga studium - Tom-II, zwana „kierunkami zagospodarowania przestrzennego”, jest płaszczyzną
ochrony i kreacji struktury urbanistycznej, wraz z przypisaniem poszczególnym jej elementom to
jest: strefom, jednostkom, terenom i obszarom, preferencji funkcjonalnych oraz wytycznych
kierunkowych odnoszących się do zasad ochrony oraz zapewnienia ładu w obecnym i przyszłym
kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni.
5. Zdefiniowane w studium cele i kierunki rozwoju przestrzennego miasta winny umożliwić osiągnięcie
stabilizacji: przestrzennej, programowej, środowiskowej, społecznej i technicznej, zachowując jednocześnie
cechy i zasady zgodne z warunkami zrównoważonego rozwoju miasta.

§6. POLITYKI STABILIZACYJNE – SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM
1. Określone w studium kierunki rozwoju, winny umożliwić miastu prowadzenie:
1) Polityki stabilizacji przestrzennej:
a) związanej z:
a1) pozyskaniem i stałym bieżącym uzupełnianiem wiarygodnych i jednoznacznych materiałów
źródłowych opisujących stan istniejący, stanowiących płaszczyznę odniesienia i weryfikacji
planowanych kierunków rozwoju przestrzennego,
a2) warunkami i możliwościami realizacji nadrzędnych celów publicznych miasta, jakim są:
- utworzenie rozwiniętego ogólnodostępnego systemu obszarów przestrzeni publicznych,
realizujących przede wszystkim różne funkcje komunikacyjne, skoordynowane z położeniem
strategicznych terenów o przeznaczeniu: mieszkaniowym, usługowym w tym akademickim,
rekreacyjnym, turystycznym i sportowym, a także produkcyjnym oraz związanym z obsługą w
zakresie infrastruktury technicznej,
- utworzenie rozwiniętego systemu obszarów przestrzeni zielonych, zachowujących istniejące
lasy ochronne oraz parki leśne stanowiące naturalną otulinę terenów zurbanizowanych, z
objęciem szczególną ochroną kulturowych założeń zielonych takich jak: Dolina Gęśnika,
Dolina Łączy, Wzgórze Winne, Park Piastowski, pozostałe parki i skwery oraz rozwinięciem
wewnątrzmiejskiego systemu terenów zielonych, związanych z obszarem przestrzeni
publicznych oraz terenami pozostałymi,
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a3) zrównoważonym rozwojem przestrzennym, opartym na zmianie jakościowej, a nie tylko
ilościowej, terenów zurbanizowanych i zabudowanych, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki
i odrębności miasta;
b) realizowanej poprzez:
b1) wyznaczenie maksymalnego zasięgu terenów zurbanizowanych i zabudowanych, z
wyodrębnieniem stref:
-

strefy śródmiejskiej / centralnej – A – obejmującej obszar śródmiejski oraz ścisłe
centrum miasta, których istniejącym i planowanym przeznaczeniem i zagospodarowaniem są
zróżnicowane programowo i przestrzennie
zurbanizowane tereny zabudowane - typ
intensywnej urbanizacji śródmiejskiej, zdominowane przez funkcje usługowe, z wyraźnie
uformowanymi obszarami przestrzeni publicznych, ze wskazaniem terenów o dominacji lub
wyłączności ruchu pieszego, towarzyszącymi terenami zieleni urządzonej, wraz z
dostosowaną do specyfiki strefy infrastrukturą komunikacyjną i techniczną,

-

strefy intensywnej urbanizacji miejskiej – B – której istniejącym i planowanym
przeznaczeniem i zagospodarowaniem są przede wszystkim zróżnicowane programowo i
przestrzennie zurbanizowane tereny zabudowane - typ intensywnej urbanizacji miejskiej, o
przewadze funkcji mieszkaniowych wielorodzinnych, produkcyjnych i usługowych, wraz z
towarzyszącymi terenami: zieleni urządzonej i nieurządzonej, rekreacyjnymi i parków leśnych,
wraz z dostosowaną do specyfiki strefy infrastrukturą komunikacyjną i techniczną,

-

strefy ekstensywnej urbanizacji miejskiej C – której istniejącym i planowanym
przeznaczeniem i zagospodarowaniem są zurbanizowane tereny zabudowane - typ
ekstensywnej urbanizacji podmiejskiej, o przewadze funkcji mieszkaniowych
jednorodzinnych i usługowych, przemieszane z terenami: zieleni urządzonej i nieurządzonej,
rekreacyjnymi i leśnymi o zróżnicowanej powierzchni stanowiącymi zwarte kompleksy, wraz z
dostosowaną do specyfiki strefy infrastrukturą komunikacyjną i techniczny,

dla których dotychczasowe dokumenty planistyczne, takie jak: plany miejscowe uchwalone po
roku 1995, plan ogólny i plany miejscowe sprzed 1995r. - które utraciły swą ważność z dniem
31.12.2003r. oraz 1.01.2004r., a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego z roku 2000, przewidywały możliwość różnych form zabudowy, przyjmując
generalną zasadę utrzymania ciągłości dotychczasowych procesów urbanizacyjnych;
b2) korektę, zasięgów wyżej wymienionych obszarów, poprzez wyznaczenie lokalnych ograniczeń
lub zmian kierunków dotychczasowych procesów urbanizacyjnych, wymagających szczególnie
wnikliwych ustaleń w przyszłych planach miejscowych, z uwagi na:
-

prowadzenie polityki przestrzennej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju,

-

wolę utrzymania indywidualnej, specyficznej struktury przestrzennej i struktury urbanistycznej,
przeciwstawiając się tendencjom nadmiernego scalania się terenów budowlanych,

-

konieczność ograniczenia lub wykluczenia możliwości utrzymania wskazanych w poprzednich
opracowaniach planistycznych terenów budowlanych,

-

dążenie do wyznaczenia w granicach miasta systemu ciągłych obszarów zielonych zwanego
obszarem przestrzeni zielonych, występujących w granicach różnych jednostek i terenów
studium, pełniących między innymi funkcję powiązań ekologicznych,

b3) wyznaczenie terenów lasów - w strefie C i parków leśnych - w strefie B i częściowo w strefie C,
zdominowanych w stanie istniejącym i docelowo przez grunty leśne, z możliwością ich
rekultywacji, lokalizacją wewnętrznych dróg leśnych, parkingów terenowych i urządzeń
turystycznych, a także z dopuszczeniem lokalnych zmian przeznaczenia, zgodnych z ustaleniami
par.19 oraz kartami terenów, na:
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z dopuszczeniem obiektów i urządzeń związanych z ich
obsługą,
- tereny mieszkaniowe możliwe do wyodrębnienia w przyszłych planach jedynie w granicach 30
m pasa terenu wydzielanego równolegle od linii rozgraniczających istniejące drogi publicznych
układy obsługowego,
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pod warunkiem, iż użytki gruntowe Ls i Lz uzyskają w przyszłych planach miejscowych zgodę na
zmianę przeznaczenia z gruntów leśnych i gruntów rolnych na cele nieleśne i nierolnicze, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b4) wyznaczenie obszarów ochrony środowiska i środowiska kulturowego, a także obszarów
przestrzeni publicznych i obszarów przestrzeni zielonych, w granicach których wyodrębnione
graficznie tereny podlegać będą dodatkowym uwarunkowaniom, w tym ochronie.
2) Polityki stabilizacji programowej:
a) związanej z:
a1) zachowaniem i kontynuacją specyfiki miasta Zielona Góra, jako ośrodka administracyjnego,
handlowo-usługowego o największym potencjale produkcyjnym i mieszkaniowym w regionie,
położonego na przecięciu ważnych ponadregionalnych drogowych szlaków komunikacyjnych S3, DK32,
a2) wyodrębnieniem w północnej części miasta, w sąsiedztwie Trasy Północnej - DK32, terenów o
zróżnicowanym charakterze produkcyjnym i usługowym, tworząc silnie zurbanizowane pasmo
inwestycyjne położone pomiędzy węzłem S3 i DK32 - przy granicy ze Starym Kisielinem i
Janami i węzłem DK32 i DW 280 - przy granicy z Przylepem,
a3) wyróżnieniem specyfiki strefy centralnej nie wyznaczanej graficznie, położonej w granicach
strefy śródmiejskiej, o zróżnicowanych lokalnych i ponadlokalnych funkcjach usługowych i
rzemieślniczych, ze znacznym udziałem zabudowy mieszkaniowej,
a4) wyróżnieniem specyfiki dzielnic Jędrzychów i Chynów wraz z Osiedlem Kolorowym i
planowanym Srebrna Polana, jako obszarów o dominacji funkcji mieszkaniowych
jednorodzinnych o charakterze podmiejskim, z wykształconymi lokalnymi ośrodkami o funkcjach
usługowych,
a5) wyróżnieniem specyfiki osiedli: Na Olimpie, Leśny Dwór, Śląskie, Pomorskie i Mazurskie oraz
Przyjaźni wraz z Osiedlem Malarzy i osiedlem Cegielnia, jako obszarów o dominacji funkcji
mieszkaniowych mieszanych wielorodzinnych i jednorodzinnych o charakterze podmiejskim, z
wykształconymi lokalnymi ośrodkami o funkcjach usługowych,
a6) kontynuacją specyfiki osiedli mieszkaniowych strefy B, o ukształtowanej strukturze i dominacji
funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej z usługami podstawowymi mającymi charakter
obsługowy dla osiedli mieszkaniowych oraz usługami rekreacji i indywidualnymi formami
działalności gospodarczej,
a7) zagwarantowaniem zachowania i rozwoju stabilnego modelu struktury terenów związanych z
istniejącymi i przyszłymi usługami komercyjnymi takimi jak: handel w obiektach
wielkopowierzchniowych oraz różne formy handlu pozostałego i usług nieprodukcyjnych,
a8) zagwarantowaniem zachowania i rozwoju stabilnego modelu terenów związanych z istniejącymi i
przyszłymi usługami publicznymi takimi jak: nauka, oświata, kultura, obiekty kultu religijnego,
a9) wyróżnieniem specyfiki terenów parków leśnych, położonych w strefie B, jako przestrzeni lasów
zagospodarowanych w formie parków publicznych z wprowadzeniem tras pieszych i rowerowych,
miejsc widokowych i powiązaniem ich z sąsiadującymi terenami zielonymi;
b) realizowanej poprzez:
b1) działania w skali regionalnej i subregionalnej, polegające na:
-

wprowadzaniu do dokumentów planistycznych szczebla miejskiego strategicznych dla miasta
programów i działań ponadlokalnych w zakresie: obsługi komunikacyjnej drogowej, kolejowej i
lotniczej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przeciwdziałania niekorzystnym
procesom zewnętrznym - niezależnym od miasta, to jest przedsięwzięć, bez realizacji których
nastąpi wyraźnie ograniczenie możliwości stopniowego wdrażania przez miasto jego
strategicznych celów rozwojowych,

-

stworzenie programów promujących unikatowy charakter miasta w skali regionu lubuskiego,
pozwalających na realizację zadań zdecydowanie wykraczających poza lokalne możliwości:
kompetencyjne, koordynacyjne i finansowe,

-

uczestnictwie w programach umożliwiających dostęp do środków finansowych Unii
Europejskiej,
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b2) działania w skali lokalnej, w granicach administracyjnych miasta oraz w obszarach sąsiednich i
stykowych, polegające na:
-

wypracowaniu wspólnie z miastami i gminami sąsiednimi spójnej polityki subregionalnej,

-

pokonywaniu ograniczeń i barier rozwojowych we współpracy z gminami sąsiednimi, poprzez
opracowanie niekonkurencyjnych programów, wykorzystujących unikalną specyfikę każdej z
nich, a w szczególności koordynację działań w bezpośrednich obszarach stykowych,

-

wyznaczeniu i zagwarantowaniu pełnej dostępności do istniejących i potencjalnych obszarów
przydatnych dla zagospodarowania: mieszkaniowego, produkcyjnego i usług produkcyjnych zwanych wytwórczością,

-

wskazaniu obszarów przydatnych dla rozwoju usług sportowych i wypoczynkowych
(całorocznych i sezonowych), promujących przede wszystkim rekreację rodzinną, poprzez
poszerzenie bazy turystycznej dostosowanej do zróżnicowanych możliwości finansowych i
specyficznych potrzeb różnych grup społecznych i grup wiekowych;

b3) opracowania kompleksowych programów dla ugruntowania pozycji inwestorów wewnętrznych i
przyciągnięcia nowych inwestorów z zewnątrz,
b4) pozyskania inwestorów strategicznych dla realizacji nowych inwestycji, związanych przede
wszystkim z produkcją i usługami, w tym: nauką, rekreacją, turystyką i sportem,
b5) włączenia miasta w całoroczny kalendarz cyklicznych imprez krajowych i międzynarodowych,
związanych z różnymi formami: usług, wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu, zmieniając tym
samym sezonowy charakter atrakcyjności miasta,
b6) stały marketing walorów miasta, oparty na uznanych corocznych wydarzeniach takich jak
winobranie czy imprezy żużlowe, dążąc do wykreowania atrakcyjnego całorocznego ośrodka,
b7) promocję zewnętrzną miasta jednocześnie jako: dobrego miejsca zamieszkania, prężnego
ośrodka produkcyjnego, specyficznego ośrodka usługowego i rekreacyjno turystycznego,
b8) realizację skoordynowanych połączeń funkcjonalnych i przestrzennych z sąsiednimi gminami w
zakresie infrastruktury komunikacyjnej (szczególnie w kierunku wschodnim, zachodnim i
południowym), technicznej oraz systemów obsługi terenów rekreacyjnych, turystycznych i
sportowych, przede wszystkim na styku z miejscowościami Wilkanowo i Ochla,
b9) wypracowanie modelu miejskiej sieci terenów o dominującym przeznaczeniu handlowo –
usługowym, dostosowanego do docelowej struktury urbanistycznej miasta oraz promowanych
systemów komunikacji, transportu publicznego i parkowania,
b10) wypracowanie modelu miejskiej sieci terenów o dominującym przeznaczeniu: oświaty, kultury i
służby zdrowia, o charakterze publicznym, dostosowanego do docelowej struktury urbanistycznej
miasta.
3) Polityki stabilizacji środowiskowej:
a) związanej z:
a1) wypracowywaniem zasad i standardów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, z
jednoczesnym zagwarantowaniem niekonfliktowego i harmonijnego rozwoju unikalnego
systemu przestrzennego i związanego z nim indywidualnego przeznaczenia oraz
zagospodarowania poszczególnych terenów,
a2) przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju w sukcesywnie zachodzących procesach
zmian istniejącego przeznaczenia i zagospodarowania terenów;
b) realizowanej poprzez:
b1) przyjęcie nadrzędnego celu równoważenia się procesów urbanizacyjnych z zachowaniem
walorów i potencjału
środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem tradycji i wartości
związanych z dziedzictwem kulturowym,
b2) ochronę przed zniszczeniem i wykorzystanie dla rozwoju miasta walorów kulturowych i
przyrodniczych, poprzez:
- utrzymanie zróżnicowanej, dostosowanej do skali człowieka, struktury urbanistycznej,
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-

przeciwdziałania przed scalaniem się jednostek osadniczych, charakteryzujących się dziś
różnym typem osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem śródleśnych osiedli i zespołów
mieszkaniowych,

b3) ochronę obiektów i obszarów objętych ochroną prawną ze względu na wartości przyrodnicze,
wymienionych w par. 21,
b4) ochronę obiektów i obszarów objętych ochroną prawną ze względu na wartości
wymienionych w par. 33, 34,

kulturowe,

b5) specyficzne przestrzenne i programowe wyróżnienie Wzgórza Winnego z Palmiarnią,
b6) wprowadzanie lokalnej formy ochrony
Krajobrazowego Doliny Gęśnika;

przyrody

-

obszar

Zespołu

Przyrodniczo-

c) wypracowanie indywidualnych zasad i standardów zagospodarowania i zabudowy dla wskazanych w
studium przeznaczeń terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów pozostałych.
4) Polityki stabilizacji społecznej:
a) związanej z:
a1) ochroną własności i przestrzegania praw wszystkich stron procesu inwestycyjnego,
a2) możliwościami rozwoju i wzrostu aktywności gospodarczej osób prawnych i fizycznych,
a3) zahamowaniem procesów migracyjnych,
a4) stymulowaniem pozytywnych procesów demograficznych;
b) realizowanej poprzez:
b1) poprawę warunków życia mieszkańców oraz standardów obsługi przyjezdnych, równoznaczną z
kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta,
b2) stabilizację liczby ludności, która utrzyma się w tym okresie co najmniej na dotychczasowym
poziomie,
b3) przygotowanie się do skutków starzenia się społeczeństwa miasta oraz dynamiki wahań wyżu
lub niżu demograficznego,
b4) proinwestycyjny charakter wszelkich działań planistycznych,
b5) utrzymanie i rozwój nowych terenów o wiodących przeznaczeniach takich jak: nauka, rekreacja i
turystyka, a także zróżnicowanych programowo miejsc pracy, w dostosowaniu do wahnięć w
strukturze demograficznej,
b6) promocję miasta w celu poszukiwania nowych inwestorów wraz z wskazaniem w planach
miejscowych nowych terenów techniczno-produkcyjnych i usługowych.
5) Polityki stabilizacji technicznej:
a) związanej z:
a1) rozwojem terenów dróg i ulic publicznych, w dostosowaniu do rosnącego wskaźnika motoryzacji
w mieście i w gminie, z wykorzystaniem możliwości i preferencji komunikacyjnych powstających
w relacjach trans granicznych, na styku granic administracyjnych miasta i gminy,
a2) wyodrębnieniem docelowych terenów trakcji kolejowych oraz terenów obsługi pasażerskiego i
towarowego transportu kolejowego wraz z racjonalnym wykorzystaniem terenów pokolejowych,
a3) dostosowaniem profilu tranzytowego towarowego transportu kolejowego do specyfiki struktury
przestrzennej miasta i wynikających stąd potencjalnych zagrożeń,
a4) rozwojem pasażerskiej komunikacji lotniczej w oparciu o istniejące i rozbudowywane lotniska:
Babimost i Przylep,
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a5) wypracowaniem docelowego modelu transportu publicznego w skali miasta, powiązanego z
docelową strukturą urbanistyczną oraz wprowadzanymi systemami: ograniczonego i
uspokojonego ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej i centralnej, systemu parkuj i jedź
związanego z realizacją buforowych parkingów obsługujących tereny o ograniczonej możliwości
parkowania, a także w granicach terenów o dominującym przeznaczeniu związanym z
zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną,
a6) wypracowaniem docelowego modelu ogólnomiejskiego systemu parkowania, w tym systemu
parkingów buforowych typu „parkuj i jedź”, powiązanego z systemem transportu publicznego
oraz docelową strukturą urbanistyczną,
a7) rozwojem systemów i terenów infrastruktury technicznej i komunalnej, traktowanych jako
stymulatory rozwoju struktury urbanistycznej;
b) realizowaną poprzez działania zdefiniowane szczegółowo w par.31-38.

§7. OGRANICZENIA I BARIERY ROZWOJOWE
1. Ograniczenia społeczne i gospodarcze w sferze rozwoju winny być przełamywane poprzez:
1) wzmacnianie istniejących i wprowadzanie nowych ponadlokalnych usług;
2) zwiększanie udziału sektorów innowacyjnych w strukturze usługowo-produkcyjnej miasta;
3) promocję i wzmacnianie wśród mieszkańców więzi utożsamiających ich z regionem, przy zachowaniu i
wykorzystaniu przestrzennego i społecznego zróżnicowania kulturowego.
2. Ograniczenia w sferze infrastruktury komunikacyjnej i technicznej winny być przełamywane poprzez:
1) dozbrojenie terenów, w granicach których występuje:
a) niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
b) niedobór w dostawach energii elektrycznej,
c) niewystarczający dostęp do sieci gazowej,
d) niewystarczające wyposażenie w sieć telefoniczną;
2) poprawę stanu technicznego dróg oraz dostosowanie ich parametrów technicznych do wymaganej
klasy;
3) realizację dróg układu podstawowego, w tym systemu obwodnic.
3. Ograniczenia w swobodzie zagospodarowania terenów i przestrzeni, warunkujące skuteczną ochronę
środowiska winny być realizowana w granicach:
1) obszarów leśnych, których powierzchnia w miarę możliwości nie powinna być zmniejszana,
szczególnie na obszarach o niskim wskaźniku lesistości;
2) obszarów zbiorników wód podziemnych, w obrębie których gospodarowanie powinno być
uzależnione od lokalnych warunków hydrogeologicznych;
3) obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych, w których zagospodarowanie winno być zgodne z
ustaleniami zawartymi w stosownych decyzjach lub rozporządzeniach;
4) obszarów o niewystarczających zasobach wód podziemnych, w których należy zachować
racjonalne gospodarowanie wodą w granicach zasobów dyspozycyjnych;
5) koryt potoków i rzek, które powinny być renaturalizowane, co pozwoli na ich funkcjonowanie w ramach
środowiska przyrodniczego.
4. Potencjalne ograniczenia w swobodzie zagospodarowania terenów i przestrzeni, wynikające z
uwarunkowań środowiska, występują w granicach:
1) obszarów domniemanej i stwierdzonej eksploatacji węgla brunatnego;
2) obszarów wysokiego poziomu wód gruntowych, będących wynikiem ograniczenia poboru wód dla
celów produkcyjnych, wyznaczone graficznie na rysunku studium nr IC;
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3) obszary przydatności gruntów dla celów budowlanych - grunty kategorii GD i GE, wyznaczone
graficznie na rysunku studium nr IC.
Dla wyżej wymienionych obszarów w studium nie wyklucza się rożnych form zagospodarowania
kubaturowego z zastrzeżeniem, iż w przyszłych planach miejscowych winny zostać określone
indywidualnie warunki umożliwiające bezpieczną realizację dopuszczonych w studium przeznaczeń.
5. Ograniczenia w swobodzie zagospodarowania terenów i przestrzeni, winny być realizowane w granicach
wyznaczonych obszarów i obiektów ochrony środowiska kulturowego poprzez zagospodarowanie,
które winno odbywać się na warunkach określonych przez służby konserwatorskie, studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

§8. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
1. Przedstawione kierunki i polityki rozwoju miasta wymagają uwzględnienia zasad i warunków
zrównoważonego rozwoju, na każdym etapie podejmowanych decyzji planistycznych i realizacyjnych.
2. Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumie się takie formy rozwoju przestrzenno – społeczno –
gospodarczego, w których następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i
społecznych, z jednoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej, trwałości procesów przyrodniczych
oraz przemian kulturowych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb całej
społeczności, jak też potrzeb indywidualnych obywateli, zarówno obecnego jak i przyszłych pokoleń.
3. Przyjmuje się, że dalszy rozwój miasta, wymaga pogodzenia interesu publicznego i prywatnego z
wymaganiami ochrony środowiska przyrodniczego. Co winno być realizowane poprzez:
1) zachowanie trwałości procesów biologicznych i bioróżnorodności flory i fauny;
2) zachowanie i przebudowę gatunkową kompleksów leśnych, w tym parków leśnych;
3) zapewnienie powiązań przyrodniczych dla migracji gatunków i biogenów, szczególnie na tereny
zdegradowane;
4) ograniczenie uciążliwości dla środowiska, istniejących i planowanych terenów zurbanizowanych i
zabudowanych;
5) ukształtowanie lokalnego systemu terenów zielonych, powiązanego z systemem regionalnym i
krajowym;
6) ochronę wód powierzchniowych i podziemnych;
7) ukształtowanie lokalnego systemu obszarów chronionych.
4. Działania gwarantujące stosowanie w praktyce zasad zrównoważonego rozwoju miasta, to:
1) poprawa struktury przestrzennej i struktury urbanistycznej miasta;
2) przeciwdziałanie dalszym tendencjom scalania się zurbanizowanych i zabudowanych terenów w
obszarach stykowych z sąsiednimi miejscowościami;
3) rozwijanie hierarchicznego modelu układu drogowego, gwarantującego ograniczenie ruchu w obszarze
śródmiejskim;
4) dążenie do wyodrębnienia uformowanych i atrakcyjnych przestrzennie i programowo obszarów
przestrzeni publicznych i obszarów przestrzeni zielonych;
5) rozwój nowych terenów aktywności gospodarczej produkcyjnej i usługowej z zagwarantowaniem
bezpośredniego dojazdu z podstawowego lub uzupełniającego układu drogowego, z jednoczesnym
ustaleniem dla tych terenów indywidualnych wskaźników urbanistycznych;
6) lokalizowane nowych centrów usługowych przy węzłach transportu publicznego, a do obiektów już
istniejących zapewnienie konsumentom wygodnego dojazdu przede wszystkim środkami komunikacji
zbiorowej;
7) zmiana jakości i zróżnicowanie środowiska: pracy, zamieszkania i wypoczynku;
8) preferowanie form zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej, realizowanej jednocześnie z przyległymi
terenami zielonymi;
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9) wprowadzanie zieleni wokół budynków istniejących, a także zwiększenie udziału terenów zielonych w
projektach zagospodarowania nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę;
10) realizowanie urozmaiconych i dobrze wyposażonych tras rowerowych, zarówno w granicach obszaru
przestrzeni publicznych jak też w granicach terenów pozostałych;
11) traktowanie zieleni urządzonej jako istotnych elementów struktury urbanistycznej miasta, a także
uzupełniającego zagospodarowania w granicach każdej nieruchomości, niezależnie od jej
przeznaczenia;
12) zapewnienie szerokiego dostępu do infrastruktury technicznej będącej w gestii miasta jak również
dostawców komercyjnych;
13) zagwarantowanie rezerwowych i docelowych źródeł dostawy mediów, położonych poza granicami
administracyjnymi miasta, zgodnie z dotychczasowa polityką infrastrukturalną prowadzoną zarówno
przez miasto jak i poszczególnych dysponentów mediów;
14) wdrożenie w skali całego miasta, nowoczesnego systemu: gromadzenia, segregacji i utylizacji
odpadów.

§9. OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN - MODEL STRUKTURY URBANISTYCZNEJ
1. Realizacja wizji i kierunków rozwoju przestrzennego Zielonej Góry wiąże się z jakościowymi
przekształceniami struktury urbanistycznej miasta oraz indywidualnymi zasadami jej zachowania,
odtwarzania i tworzenia, a także zagospodarowania i funkcjonowania.
1) W studium wyznaczono model hierarchicznej trzy poziomowej struktury urbanistycznej miasta. Są to
kolejno:
a) poziom I – strefy studium,
b) poziom II – jednostki studium,
c) poziom III – tereny studium,
stanowiące fizycznie wyznaczone w granicach administracyjnych miasta obszary, dla których studium
określa odpowiednie ustalenia tekstowo-tabelaryczne i graficzne.
2) W wyniku wzajemnego złożenia informacji graficznych: o aktualnym stanie przeznaczenia i sposobie
zagospodarowania terenów (rysunek studium IA), układu komunikacyjnego , wyodrębniono w granicach
administracyjnych miasta o powierzchni 5834 ha, zgodnie z I i II poziomem struktury urbanistycznej,
następujące elementy struktury urbanistycznej:
Tabela nr 1 – I i II poziom struktury urbanistycznej (*)

Lp

Nazwa i symbol strefy i jednostki studium

Powierzchnia jednostki studium w ha

1

2

3

A - STREFA ŚRÓDMIEJSKA/ CENTRALNA
1.

jednostka studium A
B - STREFA INTENSYWNEJ URBANIZACJI
MIEJSKIEJ

o pow. 243,0785 ha, co stanowi 4,16%
pow. miasta
pow. 243,0785 ha
o pow. 1629,8297 ha, co stanowi
27,93% pow. miasta

2.

jednostka studium B0

pow. 120,9689 ha

3.

jednostka studium B1

pow. 236,2929 ha

4.

jednostka studium B2

pow. 206,1651 ha

5.

jednostka studium B3

pow. 91,2061 ha

6.

jednostka studium B4

pow. 96,5286 ha

7.

jednostka studium B5

pow. 225,4773 ha
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8.

jednostka studium B6

pow. 306,6837 ha

9.

jednostka studium B7

pow. 44,1433 ha

10.

jednostka studium B8

pow. 69,8911 ha

11.

jednostka studium B9

pow. 74,6484 ha

12.

jednostka studium B10

pow. 157,8243 ha

C - STREFA EKSTENSYWNEJ URBANIZACJI
MIEJSKIEJ

o pow. 3789,0313 ha, co stanowi
64,94% pow. miasta

13.

jednostka studium C1

pow. 706,7981 ha

14.

jednostka studium C2

pow. 525,3765ha

15.

jednostka studium C3

pow. 147,9686ha

16.

jednostka studium C4

pow. 298,1508ha

17.

jednostka studium C5

pow. 691,7421ha

18.

jednostka studium C6

pow. 677,6304ha

19.

jednostka studium C7

pow. 235,9154ha

20.

jednostka studium C8

pow. 288,6135 ha

21.

jednostka studium C9

pow. 65,1586ha

22.

jednostka studium C10

pow. 151,6773 ha

(*) Graficzne interpretacje struktury przedstawiono na:
schemacie IIA/1, zatytułowanym: „Struktura urbanistyczna poziom I – podział na strefy studium” –
rysunek bezskalowy),
schemacie IIA/2, zatytułowanym: „Struktura urbanistyczna poziom II – podział na jednostki studium” –
rysunek bezskalowy).
3) W studium kierunki zagospodarowania w strukturze urbanistycznej na poziomie I i II, określono i
opracowano zbiorczo w granicach administracyjnych miasta, odnosząc je do podstawowych zasad i
relacji zachodzących pomiędzy istniejącymi i planowanymi systemami: terenów dróg i ulic
publicznych oraz terenów tras kolejowych, a strefami i jednostkami studium.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego na poziomie I i II, sprowadzają się w skali miasta, do
określenia dla poszczególnych obszarów, generalnych zasad:
a) dostępności i obsługi komunikacyjnej wszystkich stref i jednostek studium, z podstawowego i
uzupełniającego systemu terenów dróg i ulic publicznych,
b) ograniczeń w dostępności i zagospodarowaniu wyżej wymienionych
sąsiedztwa terenów tras kolejowych,

jednostek, wynikających z

c) ograniczeń w dostępności i zagospodarowaniu wyżej wymienionych
sąsiedztwa terenów wód płynących,

jednostek, wynikających z

d) ograniczeń w sposobie przeznaczenia terenów w wyżej wymienionych jednostkach, z uwagi na
obowiązującą granicę leśną,
e) przewagi w wyżej wymienionych jednostkach wewnętrznych relacji funkcjonalnych i przestrzennych,
zachodzących pomiędzy poszczególnymi działkami i terenami, nad relacjami ponadlokalnymi
zachodzącymi pomiędzy różnymi, często sąsiednimi jednostkami.
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4) Wyodrębnione graficznie granice stref i jednostek studium są ustaleniem obowiązującym. Tereny
położone na zewnątrz tych linii, z wyłączeniem terenów kolejowych, tworzą w większości podstawowy
obszar przestrzeni publicznych miasta, stanowiąc jednocześnie podstawowy i uzupełniający układ
drogowy. Linie te mogą być modyfikowane, z uwagi na szczegółowe uwarunkowania prawne lub
techniczne ujawniane dla tych terenów w trakcie: sporządzania planów miejscowych, wydawania
decyzji administracyjnych w trybie bezplanistycznym lub innych formach realizacji czynności
planistycznych, lecz nie powinny być likwidowane, a fragmenty terenów powstałe w wyniku
dopuszczalnych modyfikacji, mogą być przeznaczane dla innych celów czy funkcji zgodnych z
przeznaczeniem terenów przyległych.
5) Kierunki zmiany zagospodarowania przestrzennego w strukturze przestrzennej na poziomie III,
określono i opracowano odnosząc je do: zasięgu, wielkości, kształtu, a także przeznaczenia każdego z
wyznaczonych terenów studium - par.17. Granice terenów studium mogą być modyfikowane w
przyszłych planach miejscowych oraz w wydawanych decyzjach administracyjnych w trybie
bezplanistycznym, poprzez dostosowania ustaleń planu do szczegółowości mapy zasadniczej oraz
informacji ewidencyjnych, a także modyfikacji nie naruszających stopnia zgodności „studium – plan”, w
zakresie wynikającym z prowadzonej przez miasto polityki przestrzennej.
6) W zależności od potrzeb, studium wyznacza w granicach określonych terenów studium poziom IV
struktury urbanistycznej (charakterystyczny dla szczegółowości planów miejscowych), to jest działki lub
zespoły działek, dla których definiowane przeznaczenie ma istotny wpływ dla określenia w przyszłości
stopnia zgodności pomiędzy studium i planem. Są to przede wszystkim działki, wraz z przynależną im
zabudową i zagospodarowaniem, z istniejącym przeznaczeniem związanym z realizacją celów
publicznych, takich jak zabudowa usługowa:
a) oświaty - szkół podstawowych i ponadpodstawowych o symbolach Ue,
b) oświaty - przedszkola o symbolach Uo,
b służby zdrowia - szpitale o symbolach Uz,
c) administracji i służb publicznych o symbolach Ua,
d) kultu religijnego - kościoły i klasztory o symbolu Ud,
e) transportu i komunikacji - dworców autobusowych i zajezdni, o symbolu Ut.
7) W zależności od potrzeb, studium wyznacza w granicach określonych terenów studium poziom IV
struktury urbanistycznej, to jest działki lub zespoły działek, w granicach których zgodnie z docelowym
modelem zaspakajania potrzeb w zakresie usług publicznych winny być lokalizowane nowe obiekty
szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego Ue, przedszkola Uo oraz nowe obiekty służby
zdrowia Uz. Decyzje odnośnie przeznaczenia konkretnych nieruchomości dla wskazanych funkcji
publicznych pozostawia się do rozstrzygnięcia w przyszłych planach miejscowych.
2. Uwzględniając przesądzenia wynikające z Tomu I studium, to jest „uwarunkowań”, w Tomie II studium
określa się kierunki zmian w odniesieniu do przeznaczenia i zagospodarowania każdego z wyznaczonych
graficznie terenów i terenów liniowych studium:
1) dla których określone są istniejące dominujące preferowane przeznaczenia, zgodnie z jednolitym
systemem oznaczeń według par.17;
2) dla których wyznaczenie zasięgu linii rozgraniczających, nastąpiło na podstawie poniższych analiz, to
jest:
a) identyfikacji – potwierdzenia, przeznaczenia terenu w stanie istniejącym, na podstawie
inwentaryzacji urbanistycznej,
b) konfrontacji tych analiz z aktualnymi uwarunkowaniami - Tom I, będącymi decydującym kryterium o
ustaleniu przeznaczenia terenu w niniejszym studium.
3. Przyjęto generalną zasadę kontynuacji i ciągłości dotychczasowych procesów planistycznych, w stosunku
do poprzednich dokumentów planistycznych, z uwzględnieniem aktualnych realiów, preferencji polityki i
strategii rozwoju przestrzennego, społeczno - gospodarczego i ekonomicznego miasta, z uwzględnieniem
aktualnej struktury własnościowej, z zastrzeżeniem, iż nie powoduje to sprzeczności z obowiązującymi
przepisami, postanowieniami oraz prawem miejscowym, z jednoczesnym wprowadzeniem w studium 2008
zmian wynikających ze strategii rozwoju, wieloletniego planu rozwoju, a także „uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego” studium, zebranych w Tomie I.
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§10. OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ
1. Generalne kierunki zmian w strukturze przestrzennej całego miasta:
1) Zachowanie, kontynuacja i modyfikacja podstawowych modeli struktury osadniczej miasta, jego
poszczególnych dzielnic i osiedli, z charakterystycznymi ich cechami takimi jak:
a) układ promienisty, monocentryczny z założeniami charakterystycznymi dla idei „miasta ogrodu”,
wymagający wzmocnienia i uczytelnienia,
b) układ kwartałów i bloków zabudowy w centralnej części miasta,
c) układ kwartałów, bloków i pól zabudowy w pozostałych częściach miasta,
d) układ „gniazd zabudowy” przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej,
e) układ obszarów dominacji funkcjonalnej – tak zwane „strefowanie funkcjonalne”,
f) układ wewnątrzmiejskich pasmowych terenów zieleni łączących strefę śródmiejską z leśnymi
obrzeżami,
g) układ obrzeżnych zwartych terenów leśnych.

2) Aktualny stan zagospodarowania i zainwestowania pozwala na przestrzenne wyodrębnienie
charakterystycznych dla Zielonej Góry „gniazd zabudowy”, poprzez utrzymanie między nimi terenów dla
których w studium określa się indywidualne wskaźniki urbanistyczne wyraźnie ukierunkowujące
charakter istniejącej i przyszłej zabudowy, oraz przeznaczenia dominujące takie jak: zieleń urządzona
lub utrzymanie dotychczasowych terenów zieleni leśnej, tworzących tak zwane zaplanowane obszary
dystansowe.

3) Utworzenie i utrzymanie obszarów dystansowych, niezabudowanych lub o ograniczonych wskaźnikach
zabudowy, powinno pozwolić na wykształcenie w skali miasta ciągłych, promienistych pasm terenów
zielonych, które winny mieć charakter terenów ogólnodostępnych, dostosowanych do różnych form
zagospodarowania, stanowiąc sieć powiązań ekologicznych a jednocześnie połączeń pieszych i
rowerowych, w tym rekreacyjno turystycznych.

4) W studium wyznacza się obszary zurbanizowane oraz docelowe obszary nowej urbanizacji.
5) W zasięgu obszarów zurbanizowanych oraz nowej urbanizacji odpowiednio ustala i dopuszcza się:
a) zachowanie istniejących terenów zabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym i usługowym, w
tym: handlu, gastronomii, turystyki i sportu i wyznaczanie nowych terenów dla tych funkcji, z
zastrzeżeniem: dostosowania granic terenów do ustalonej w studium struktury urbanistycznej,
zagwarantowania właściwej obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z dróg publicznych lub dróg
wewnętrznych, możliwości realizacji programu parkingowego przynależnego poszczególnym
funkcjom usługowym, zapewnienia podstawowych mediów, wykształcenia terenów zieleni
urządzonej,
b) zachowanie istniejących i wyznaczenie nowych terenów o przeznaczeniu techniczno - produkcyjnym
wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, z zastrzeżeniem: dostosowania granic terenów do
ustalonej w studium struktury urbanistycznej, zagwarantowania standardów wynikających z prawa
ochrony środowiska, obsługi komunikacyjnej przede wszystkim z dróg układu podstawowego i
uzupełniającego, obsługi infrastrukturalnej, z możliwością przekształceń na cele usług, w tym: handlu
i gastronomii oraz turystyki i sportu,
c) możliwość zabudowy w granicach nowo wyznaczonych terenów przyległych do obszarów już
zurbanizowanych i zabudowanych, zazwyczaj w formie drugiego pasma zabudowy, zgodnie z
przeznaczeniem i wskaźnikami urbanistycznymi ustalanymi w przyszłych planach miejscowych,
d) wskazanie terenów dla realizacji istniejących i przyszłych funkcji związanych z realizacją celów
publicznych - ogólnospołecznych oraz funkcji produkcyjnych i usługowych konsumpcyjnych,
e) wskazanie terenów dla realizacji istniejących i przyszłych funkcji celu publicznego - cmentarzy, z
zastrzeżeniem: konieczności potwierdzenia ich lokalizacji na podstawie badań hydrogeologicznych
realizowanych na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych etapach
inwestycyjnych,
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f) wyznaczenie terenów niezabudowanych tworzących istniejący i docelowy podstawowy i
uzupełniający układ dróg i ulic publicznych wszystkich klas technicznych oraz dróg wewnętrznych, a
także ścieżek pieszych i rowerowych należących do obszaru przestrzeni publicznych, oraz innych
terenów przeznaczonych na funkcje parkingowe i infrastrukturalne,
g) wyznaczenie istniejących i planowanych enklaw zieleni urządzonej i innej nieurządzonej, a także
enklaw zieleni leśnej, zadrzewionej, zakrzewionej i niskiej, łąk, wskazanej do zachowania i adaptacji,
h) dążenie do wyznaczenia niezabudowanej strefy dystansowej, pomiędzy istniejącymi terenami
leśnymi a dopuszczoną granicą zabudowy, przeznaczonej dla różnych funkcji rekreacyjnych,
i) zróżnicowanie wielkości działek oraz przypisanych im wskaźników urbanistycznych, w zależności od
ich położenia w skali miasta,
j) zabudowę w granicy działki na warunkach wynikających z przepisów odrębnych i indywidualnych
ustaleń przyszłych planów miejscowych,
z zastrzeżeniem, iż wszystkie powyższe ustalenia punktów wymagają określone w przyszłych planach
miejscowych przeznaczeń, szczegółowych wskaźników urbanistycznych i zasad zabudowy.

6) Poza zasięgiem obszarów zurbanizowanych oraz nowej urbanizacji odpowiednio ustala i dopuszcza
się:
a) przeznaczeniami dominującymi są tereny zieleni z wyodrębnieniem: lasów, parków leśnych, terenów
rekreacyjno-sportowych z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w ramach terenów zieleni, np. z
terenów lasów na parki leśne, ogrodów działkowych na parki ogrody lub inne przeznaczenia
wskazane jako przeznaczenia zamienne w kartach terenów,
b) zabudowę związaną z produkcją leśną na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
c) zachowanie i utrzymanie istniejącej zabudowy w jej pierwotnym charakterze, bez możliwości
rozbudowy lub zmiany przeznaczenia na inne,
d) zachowanie istniejących i wyznaczenie nowych obiektów budowlanych związanych z obsługą
terenów zielonych i rekreacyjno sportowych, a także obiektów rekreacyjnych i sportowych
niekubaturowych,
e) wskazanie terenów dla realizacji istniejących i przyszłych funkcji cmentarzy pod warunkiem
potwierdzenia ich lokalizacji na podstawie badań hydrogeologicznych realizowanych na etapie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych etapach inwestycyjnych,
f) wyznaczenie terenów niezabudowanych tworzących istniejący i docelowy podstawowy i
uzupełniający układ dróg i ulic publicznych wszystkich klas technicznych oraz dróg wewnętrznych, a
także ścieżek pieszych i rowerowych, należących do obszaru przestrzeni publicznych, oraz innych
terenów przeznaczonych na funkcje parkingowe i infrastrukturalne,
z zastrzeżeniem, iż wszystkie powyższe ustalenia punktów wymagają określone w przyszłych planach
miejscowych przeznaczeń, szczegółowych wskaźników urbanistycznych i zasad zabudowy.

§11. STREFY I JEDNOSTKI STUDIUM – KIERUNKI ZMIAN
1) W granicach administracyjnych miasta wyodrębniono trzy podstawowe funkcjonalno przestrzenne strefy
studium obejmujące kolejno:
a) obszary intensywnie zurbanizowane śródmieścia i centrum o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej, z
przewagą terenów zabudowy usługowej i usługowo mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenami
zielonymi, nazwana w studium strefą śródmieścia/centrum i oznaczona symbolem A,
b) obszar y intensywnej urbanizacji miejskiej o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej, z przewagą terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i produkcyjnej oraz terenami zielonymi, nazwana
w studium strefą intensywnej urbanizacji miejskiej i oznaczona symbolem B,
c) obszar y ekstensywnej urbanizacji miejskiej o mało zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej, z przewagą
terenów zieleni oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i produkcyjnej, nazwana w studium
strefą ekstensywnej urbanizacji miejskiej i oznaczona symbolem C.
2)

Generalne kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta określono indywidualnie do
każdej jednostki studium.
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Tabela nr 2 – generalne kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
Lp

Nazwa i symbol strefy i
jednostki studium

Generalne kierunki zmian

1

2

3

A - STREFA ŚRÓDMIEŚCIA /
CENTRUM
1.

jednostka studium A

utrzymanie istniejącego i rozwój głównego ośrodka usługowego,
skupiającego usługi kultury, administracji publicznej i pozostałej,
handlu i gastronomii uzupełnionego zabudową mieszkaniową
wielorodzinną

B - STREFA INTENSYWNEJ
URBANIZACJI MIEJSKIEJ
2.

jednostka studium B0

wykształcenie „zaplecza” dla strefy śródmieścia, z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii produkcyjnych oraz kontynuacją
przeznaczeń strefy A1

3.

jednostka studium B1

rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej w powiązaniu z
ochroną doliny potoku Gęśnik, rozwój nowych terenów
produkcyjno-usługowych wzdłuż trasy północnej

4.

jednostka studium B2

utrzymanie i wzmacnianie poprzez lokalizację określonych w
celach lokalnych – przeznaczeń sportowo-rekreacyjnych,
uzupełnionych zabudową jednorodzinną w powiązaniu z ochroną
doliny potoku Gęśnik, rozwój nowych terenów produkcyjnousługowych wzdłuż trasy Północnej

5.

jednostka studium B3

utrzymanie i wzmacnianie przeznaczenia naukowo – sportowego
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej

6.

jednostka studium B4

utrzymanie i wzmacnianie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej wraz z tworzeniem systemu parków leśnych

7.

jednostka studium B5

utrzymanie i wzmacnianie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej wraz z tworzeniem systemu parków leśnych i
parków miejskich

8.

jednostka studium B6

utrzymanie i porządkowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej i
jednorodzinnej wraz z tworzeniem systemu parków leśnych i
parków miejskich

9.

jednostka studium B7

utrzymanie i porządkowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej
wraz z tworzeniem systemu parków

10. jednostka studium B8

rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej
ze wskazaniem preferencji zabudowy wysokiej tzw. jednostka o
zabudowie charakterystycznej dla metropolii miejskiej w
powiązaniu z ochroną doliny potoku Łącza

11. jednostka studium B9

utrzymanie i porządkowanie istniejących i rozwój nowych
wysokotechnologicznych terenów produkcyjnych oraz terenów
usługowych

11. jednostka studium B10

rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej, rozwój nowych
wysokotechnologicznych terenów produkcyjnych oraz terenów
usługowych
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C - STREFA
EKSTENSYWNEJ
URBANIZACJI MIEJSKIEJ
12. jednostka studium C1

rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
formie „gniazd zabudowy” wraz z usługami poziomu
podstawowego

13. jednostka studium C2

utrzymanie terenów lasów, z intensywnym wykorzystaniem układu
komunikacyjnego ponadlokalnego - trasy S3 oraz trasy Północnej
dla rozwoju przemysłu i produkcji

14. jednostka studium C3

rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej oraz
jednorodzinnej w powiązaniu z ochroną doliny potoku Gęśnik,
rozwój nowych terenów usługowo wzdłuż trasy S3

15. jednostka studium C4

utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej
oraz terenów leśnych, rozwój cmentarza

16. jednostka studium C5

utrzymanie terenów leśnych, rozwój składowiska odpadów oraz
cmentarza komunalnego, rozwój nowych terenów zabudowy
jednorodzinnej poza zasięgiem uciążliwości w/w funkcji

17. jednostka studium C6

rozwój nowych terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów
rekreacyjnych z wyraźnym utrzymaniem podziału funkcjonalnego
oraz zachowaniem terenów leśnych

18. jednostka studium C7

utrzymanie
i
porządkowanie
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej z wyraźnym utrzymaniem podziału
funkcjonalnego oraz zachowaniem terenów leśnych

19. jednostka studium C8

rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej, zabudowy produkcyjno-usługowej w powiązaniu z
ochroną doliny potoku Łącza

20. jednostka studium C9

rozwój strefy aktywności gospodarczej w powiązaniu z ochroną
doliny potoku Łącza

21. jednostka studium C10

rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej, rozwój strefy aktywności gospodarczej oraz
nowych terenów usługowo-produkcyjnych wzdłuż trasy północnej
w powiązaniu z ochroną doliny potoku Gęśnik

§12. SZCZEGÓŁOWE KIERUNKI ZMIAN.
1. Szczegółowe kierunki zmian określono w załącznikach tekstowo - tabelarycznych - kartach terenów
studium .
2. W kartach terenów studium, dla każdego z wyodrębnionych terenów określa się indywidualne ustalenia
uszeregowane w trzech grupach problemowych:
1) grupa I – informacje i cechy terenu studium oraz istniejące występujące w granicach terenu
przeznaczenia nieruchomości, możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany;
2) grupa II – szczegółowe ustalenia obowiązujące dla terenu studium, dotyczące:
a) parametrów funkcjonalnych, w tym: przeznaczenie dominujące określone za pomocą symbolu terenu
studium oraz opisu terenu studium wraz z odwołaniem do szczegółowych zapisów załącznika
tabelaryczno-tekstowego nr KT/1, przeznaczenie zamienne, przestrzenie publiczne, wskazane
kierunki działań, wykluczenia, typ zabudowy,
b) wskaźników urbanistycznych , w tym: Iz - intensywność zabudowy, PZ – powierzchnia zabudowy,
PB – powierzchnia biologicznie czynna, wysokość zabudowy, których definicje zawarto w par. 16 ,
c) ustalenia zasad obsługi komunikacyjnej, w tym: komunikacja drogowa, miejsca parkingowe;
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3) grupa III – dodatkowe ustalenia obowiązujące dla terenu studium, wynikające z położenia terenu w
granicach zasięgu jednego lub kilku obszarów studium (par. 3 ust.2 pkt 5).

§13.

WYTYCZNE DLA OKREŚLANIA ZMIAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W

MIEJSCOWYCH

PLANACH

1. Studium określa pożądane i preferowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego dla każdego z
wyodrębnionych graficznie terenów, z zastrzeżeniem, iż w zakresie rozwoju terenów zurbanizowanych
przyjęte rozwiązania są docelowymi z uwagi na obowiązującą dla miasta nadrzędną politykę utrzymania
stabilnej równowagi pomiędzy środowiskiem i przekształcanym przez różne formy działalności człowieka
środowiskiem zurbanizowanym.
2. Określona w studium polityka przestrzenna winna być realizowana poprzez:
1) koordynację przedsięwzięć ponadlokalnych w ramach współpracy w skali wojewódzkiej i międzygminnej
z gminami sąsiednimi;
2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
3) koordynację wydawanych decyzji w trybie bezplanistycznym, z ustaleniami studium, mimo iż
koordynacja ta nie jest ustawowo wymagana;
4) bieżące weryfikacje przestrzennych strategii rozwojowych i planu rozwoju lokalnego, w oparciu o stały
monitoring zachodzących w mieście zjawisk i tendencji: ekonomicznych, gospodarczych i społecznodemograficznych;
5) prowadzenie w miarę możliwości bieżącego monitoringu terenów będących własnością lub
współwłasnością gminy oraz Skarbu Państwa;
6) prowadzenie w miarę możliwości bieżącego monitoringu terenów nie będących własnością lub
współwłasnością gminy oraz Skarbu Państwa, szczególnie w odniesieniu do charakteru i dynamiki
rynku tych nieruchomości;
7) pozyskiwanie nowych źródeł współfinansowania przedsięwzięć własnych miasta i przedsięwzięć których
miasto może być beneficjentem;
8) stwarzanie preferencji inwestycyjnych i ekonomicznych w ramach uprawnień przypisanych ustawowo
miastom;
9) ukierunkowanie rozwoju terenów budowlanych, w pierwszym rzędzie do obszarów zurbanizowanych i
zabudowanych lub obszarów o rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej i technicznej;
10) współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi i prywatnymi, krajowymi i międzynarodowymi,
miedzy innymi w ramach miast partnerskich;
11) koordynację działań i przedsięwzięć realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne i jednostki
stowarzyszone, a także przez prywatnych strategicznych inwestorów;
12) marketing urbanistyczny i promocję miasta.

ROZDZIAŁ 3.
KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ
UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE
SPOD ZABUDOWY I OBSZARY ZAMKNIĘTE
§14.

KIERUNKI
TERENÓW

I

WSKAŹNIKI

ZAGOSPODAROWANIA

ORAZ

UŻYTKOWANIA

1. Określone w studium kierunki zmian powinny być realizowane w sposób zdyscyplinowany i oparty o
rachunek ekonomiczny, w celu uniknięcia sytuacji nadmiernego obciążenia budżetu miasta z uwagi na
konieczność jednoczesnej realizacji wielu zadań z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej należących
do zadań własnych miasta.
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2. Podstawowymi kryteriami i zasadami pozwalającymi na pozyskanie i uruchamianie nowych terenów
mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych w pełni zgodnych z docelową polityką przestrzenną miasta
winny być zasady wykorzystywania w pierwszej kolejności terenów:
1) gwarantujących ciągłość i spójność planistyczną, to jest posiadających aktualne obowiązujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
2) stanowiących kontynuację istniejącej zabudowy, realizowaną przede wszystkim poprzez dopełnianie
struktury urbanistycznej i uzupełnianie luk budowlanych;
3) posiadających dobrą obsługę komunikacyjną;
4) posiadających pełne pokrycie w zakresie infrastruktury technicznej, w szczególności sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej;
5) będących w posiadaniu lub gestii miasta oraz jednostek z nim stowarzyszonych.

§15. DOMINUJĄCE I DOPUSZCZONE PRZEZNACZNENIA TERENÓW
1. Studium w części tekstowo – tabelarycznej oraz graficznej (rysunek studium nr IIA), określa kierunki
przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych terenów, przypisując każdemu z nich przeznaczenie
dominujące, przeznaczenia dopuszczone oraz stosownie do potrzeb przeznaczenia zamienne, a także
w zależności od specyfiki terenu; wykluczenia, kierunki działań, wskaźniki urbanistyczne i parametry
zagospodarowania, pozwalające na konsekwentną i zgodną z litera prawa kontynuację ustaleń studium do
przyszłych planów miejscowych, gwarantując tym samym ochronę, zachowanie i właściwy rozwój struktury
przestrzennej i struktury urbanistycznej miasta.
2. Pod pojęciem przeznaczenia dominującego – należy rozumieć, iż określone w studium przeznaczenie
terenu, odnosi się do przeważającej powierzchni nieruchomości położonych w granicach każdego z
wyznaczonych graficznie na rysunku studium terenów.
3. Pod pojęciem przeznaczenia dopuszczonego – należy rozumieć zarówno:
1)

istniejące przeznaczenie i zagospodarowanie nieruchomości położonych w granicach danego terenu
studium, które jest wymieniane z nazwy w kartach terenów w rubryce zatytułowanej „opis stanu
istniejącego terenu studium”, wskazane do zachowania oraz możliwe do zachowania lub dopuszczone
do zmiany,

2)

nowe przeznaczenia dopuszczone dla części nieruchomości położonych w granicach terenu studium,
określone w załączniku tekstowo-tabelarycznym KT-1, nie kolidujące z przeznaczeniem dominującym,
które należy traktować, jako przeznaczenia uzupełniające i wzbogacające przeznaczenia
dominującego, nie mogące stać się przeznaczeniem dominującym w granicach danego terenu
studium.

4. Pod pojęciem przeznaczenia zamiennego – należy rozumieć, dopuszczoną wyłącznie w granicach
konkretnych terenów studium i określoną w „karcie terenu studium”, możliwość zmiany lub częściowej
zmiany przeznaczenia dominującego na inne wymienione z nazwy przeznaczenie zamienne, z
zastrzeżeniem zachowania pozostałych ustaleń studium.
5. W przyszłych planach miejscowych dopuszcza się wprowadzenie w granicach konkretnych terenów
przeznaczeń uzupełniających, nie wymienionych z nazwy w studium, a traktowanych w planach
miejscowych jako tak zwane przynależne zagospodarowanie terenów, z zastrzeżeniem, iż ich lokalizacja
nie naruszy ładu przestrzennego oraz nie będzie kolizyjna z: przeznaczeniem dominującym,
przeznaczeniami dopuszczonymi, pozostałymi ustaleniami studium oraz przepisami odrębnymi.
6. Pod pojęciem przynależne zagospodarowanie terenów – należy rozumieć:
1) istniejące lub planowane zależne od przeznaczenia terenu: drogi publiczne należące do drogowego
układu obsługowego, drogi wewnętrzne, powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe oraz inne
tereny o utwardzonych nawierzchniach, zlokalizowane na terenie oraz rozwiązania nadziemne i
podziemne;
2) parkingi i garaże, w tym naziemne, podziemne i nadziemne realizujące zapotrzebowanie na miejsca
postojowe w granicach terenu;
3) powierzchnie zielone, w tym zieleń wysoka, średnia i niska;
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4)

zagospodarowanie
przeznaczeniem,

rekreacyjne

i

sportowe

niekolizyjne

z

dominującym

i

dopuszczonym

5) cieki i oczka wodne;
6) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, mała architektura, akcenty architektoniczne, zadaszenia,
pergole, tarasy;
7) budowle terenowe takie, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, place zabaw, urządzenia
ogrodowe, elementy reklamowe wolnostojące i związane z obiektami budowlanymi;
8) obiekty, budowle, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą
techniczną, wraz z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej;
z zastrzeżeniem, iż w przyszłych planach miejscowych wymienione przeznaczenia, funkcje oraz sposoby
zagospodarowania i urządzenia terenu wymagają jednoznacznego uściślenia.
7. Z uwagi na skalę i szczegółowość sporządzania studium dla każdego terenu studium, niezależnie od
zdefiniowanego przeznaczenia dominującego, przeznaczeń dopuszczonych, czy przynależnego
zagospodarowania terenu, przeznaczeniami mogącymi występować dodatkowo w jego granicach mogą
być: drogi publiczne kategorii zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, garaże i parkingi nie realizujące
zapotrzebowania na miejsca postojowe w granicach terenu, miejsca obsługi transportu zbiorowego takie
jak przystanki komunikacji miejskiej, pętle autobusowe itp., a także tereny infrastruktury, takie jak:
przepompownie, ujęcia wód, stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii komórkowej itp.

§16. WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
1. W studium ochrona ładu przestrzennego i prawidłowy rozwój wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi
terenów, zagwarantowana jest poprzez zastosowanie indywidualnych wskaźników urbanistycznych,
opisujących cechy i parametry przyszłego zagospodarowania, w tym parametry zabudowy.
2. W studium zdefiniowano i zastosowano następujące wskaźniki urbanistyczne:
1) IZ - intensywność zabudowy – pod tym pojęciem należy rozumieć iloraz: sumy powierzchni
całkowitych, liczonych w zewnętrznym obrysie murów wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich
budynków położonych w granicach terenu studium, do jego powierzchni liczonej w granicach linii
rozgraniczających dany teren;
2) PZ – powierzchnia zabudowy – pod tym pojęciem należy rozumieć parametr określany jako
% maksymalny, będący ilorazem: sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru
w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach terenu studium, do jego
powierzchni liczonej w granicach linii rozgraniczających dany teren, przemnożony przez 100%;
3) PB – powierzchnia biologicznie czynna – pod tym pojęciem należy rozumieć parametr określany jako
% minimalny, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych w
granicach terenu studium, do jego powierzchni liczonej w granicach linii rozgraniczających dany teren,
przemnożony przez 100%,
4) wysokość zabudowy – pod tym pojęciem należy rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynku,
zgodną z przepisami odrębnymi i określoną za pomocą nieprzekraczalnej, indywidualnie określanej
minimalnej i maksymalnej, ilości kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym, z
zastrzeżeniem, iż na potrzeby studium przyjmuje się uśrednioną wysokość kondygnacji nie
przekraczającą 4,0m, z tym, że w przyszłych planach miejscowych:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych z wyłączeniem wymienionych poniżej w ppkt b,c,d), których
wysokość kondygnacji przekracza 4,0m, wysokość zabudowy winna być określana dodatkowo za
pomocą nieprzekraczalnej wysokości budynku w metrach,
b) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej oraz zintegrowanej z innymi budynkami, uśredniona
wysokość zabudowy nie może przekraczać wysokości ustalonych indywidualnie w poszczególnych
kartach terenów, z podaniem w zależności od potrzeb dodatkowo nieprzekraczalnej wysokości
obiektu w metrach,
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c) dla zabudowy usługowej wolnostojącej oraz zintegrowanej z innymi budynkami, uśredniona
wysokość zabudowy nie może przekraczać wysokości ustalonych indywidualnie w poszczególnych
kartach terenów, z podaniem w zależności od potrzeb dodatkowo nieprzekraczalnej wysokości
obiektu w metrach,
d) dla zabudowy przemysłowej, technicznej i budowli wolnostojących oraz zintegrowanych z budynkami,
uśredniona wysokość zabudowy nie obowiązuje, z podaniem w zależności od potrzeb dodatkowo
nieprzekraczalnej wysokości obiektu w metrach,
e) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy wyższej niż określona w „Studium…”, bez prawa
podwyższania liczby i wysokości kondygnacji powyżej wysokości ustalonych, z zalecaniem
docelowego dostosowania wysokości budynków do ustaleń studium,
f) dopuszcza się lokalne dominanty w obiektach budowlanych dla których nie określa się wysokości
zabudowy, pod warunkiem że w rzucie poziomym nie stanowią więcej niż 10 % powierzchni
zabudowy obiektu budowlanego,
g) studium nie określa ograniczeń wysokości dla budowli w tym: masztów, wież, kominów, obiektów
technicznych i technologicznych oraz wysokiego składowania, pozostawiając te ustalenia w
kompetencji przyszłych planów miejscowych.
3. Wskaźniki urbanistyczne studium winny być podstawą do określania w przyszłych planach miejscowych
szczegółowych ustaleń obowiązujących dla każdej położonej w jego granicach nieruchomości.
4. W poszczególnych kartach terenów studium, zgodnie z indywidualnymi uwarunkowaniami i potrzebami,
określane są wszystkie lub niektóre z wymienionych wskaźników urbanistycznych. Oznacza to, iż w
przypadku nie określania dla danego terenu konkretnego wskaźnika urbanistycznego studium świadomie
nie rozstrzyga tej kwestii, a parametr ten winien zostać ustalony indywidualnie, bezpośrednio w przyszłych
planie miejscowym.
5. Powyższe wskaźniki urbanistyczne, w przyszłych planach miejscowych mogą zostać przekroczone w
odniesieniu do terenów i nieruchomości zabudowanych, zidentyfikowanych w „uwarunkowaniach” studium.
Oznacza to, iż dla takiego terenu istniejące rzeczywiste wskaźniki urbanistyczne mogą zostać ustalone
indywidualnie, bezpośrednio w planie miejscowym, z zastrzeżeniem zakazu ich zwiększania w stosunku do
stanu istniejącego.
6. W studium określa się ponadto wskazany typ zabudowy, traktowany jako jeden z parametrów
funkcjonalnych karty terenu, który powinien być jednoznacznie określony w przyszłych planach
miejscowych, z uwzględnieniem stanu istniejącego przewidzianego do zachowania i adaptacji.

§17. TERENY STUDIUM
1. W studium, w granicach administracyjnych miasta wyodrębniono następujące przeznaczenia dominujące,
określane indywidualnie dla każdego wyznaczonego na rysunku studium terenu.
Tabela nr 3 – Przeznaczenia dominujące
SYMBOL
TERENU
STUDIUM

DOMINUJĄCE
PRZEZNACZENIA
TERENÓW STUDIUM

1

2

OPIS PRZEZNACZENIA DOMINUJĄCEGO
– skoordynowany z ewidencją użytków gruntowych i budynków, Polską
Klasyfikacją Działalności oraz Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych
(klasyfikacje - stan na rok 2007 dołączono w formie załącznika KT/5)
3

S1

Teren dominacji funkcji
śródmiejskich

tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszaną:
mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, usługową o
charakterze śródmiejskim z możliwością zachowania
istniejącej nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej

M1

Teren dominacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną typu mały dom
mieszkalny do 4 mieszkań, mieszkaniową wielorodzinną
typu willowego do 5 mieszkań

M2

Teren dominacji zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

tereny przeznaczone
wielorodzinną

pod

zabudowę
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M3

Teren dominacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami

tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną typu mały dom
mieszkalny do 4 mieszkań, mieszkaniową wielorodzinną
typu willowego do 5 mieszkań, usług publicznych i usług
komercyjnych,

M4

Teren dominacji zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami

tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną , usługi publiczne i usługi komercyjne,

M5

Teren dominacji zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
w parku leśnym

tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną położoną w terenach leśnych z zastrzeżeniem
pozostawienia 70 % drzewostanu

U1

Teren dominacji zabudowy
usługowej komercyjnej

tereny przeznaczone są pod budynki handlowo-usługowe –
obejmujące centra handlowe, domy
towarowe,
samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji
i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje
obsługi, apteki z zastrzeżeniem, iż tereny te nie obejmują
obiektów handlowych wymienionych w par. 18 Pkt.1), tereny
przeznaczone dla budynków, w których prowadzona jest
działalność z działów 55, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74 PKD

U2

Teren dominacji zabudowy
usługowej publicznej

nie wskazuje się przeznaczenia dominującego

U3

Teren dominacji zabudowy
wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych

obiekty handlowe zgodnie z par. 18 ust.1 pkt.1

U4

Teren dominacji zabudowy
usług nauki

tereny przeznaczone są pod budynki, w których prowadzona
jest działalność z działów 72, 73, 74 PKD, grup 80.3, 80.4
oraz 85.3 PKD

U5

Teren dominacji zabudowy
rekreacyjno-sportowej

tereny przeznaczone są pod budynki kultury fizycznej,
ogólnodostępne obiekty kulturalne, zadaszone trybuny z
miejscami do siedzenia przeznaczone do oglądania sportów
na świeżym powietrzu, stacje kolejek linowych i wyciągów
krzesełkowych, budowle sportowe i rekreacyjne

U6

Teren dominacji zabudowy
rekreacyjno-sportowej
związanej z usługami nauki

tereny przeznaczone są pod budynki kultury fizycznej,
ogólnodostępne obiekty kulturalne, zadaszone trybuny z
miejscami do siedzenia przeznaczone do oglądania sportów
na świeżym powietrzu, stacje kolejek linowych i wyciągów
krzesełkowych, budowle sportowe i rekreacyjne związane
przestrzennie lub funkcjonalnie z działalnością z działów 72,
73, 74 PKD, grup 80.3, 80.4 PKD

P1

Teren dominacji zabudowy
produkcyjnej

tereny przeznaczone są pod nieruchomości i budynki, w
których prowadzona jest działalność z sekcji D PKD z
zastrzeżeniem indywidualnych działalności wykluczonych na
podstawie kart terenów

P2

Teren dominacji zabudowy
usługowo-produkcyjnej

tereny przeznaczone są pod nieruchomości i budynki, w
których prowadzona jest działalność produkcyjna z sekcji D
PKD, działalności grupy 63.1 PKD - przeładunek,
magazynowanie, i przechowywanie towarów, działalności
grupy 63.2 PKD - działalność wspomagająca transport,
działalności sekcji G PKD - handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz
artykułów użytku osobistego i domowego, obiekty handlowe
zgodnie z par. 18 Pkt.3), obiekty handlowe zgodnie z par. 18
Pkt.2), z zastrzeżeniem indywidualnych działalności
wykluczonych na podstawie kart terenów
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P3

Teren dominacji zabudowy
mieszanej – produkcyjno,
mieszkaniowo, usługowej

nie wskazuje się przeznaczenia dominującego

T1

Teren dominacji zabudowy
infrastruktury technicznej oraz
składowisk odpadów

nie wskazuje się przeznaczenia dominującego

Z1

Teren parków leśnych

tereny lasów, do których należą tereny lasów komunalnych,
lasów państwowych oraz inne grunty, zagospodarowane w
formie parków publicznych

Z2

Teren zieleni objętej różnymi
formami ochrony, zieleni
przywodnej, użytków rolniczych

tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej, przywodnej,
objętej formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami
odrębnymi, użytków rolniczych bez możliwości prowadzenia
działalności rolniczej

Z3

Teren ogródków działkowych

tereny zwartych zespołów ogrodów działkowych

Z4

Teren cmentarzy

tereny przeznaczone są pod istniejące cmentarze,
bezpośrednio przyległe doń tereny rezerwowe oraz nowe
perspektywiczne rezerwy dla terenów Z4, z zakazem
jakiegokolwiek innego przeznaczenia niż wynika to ze stanu
istniejącego i przepisów odrębnych

Z5

Teren parków miejskich

tereny parków, skwerów, ogrodów botanicznych

Z6

Teren dominacji parków
leśnych z zabudową
rekreacyjno-sportową

tereny lasów, do których należą tereny lasów komunalnych,
lasów państwowych oraz inne grunty, zagospodarowane w
formie parków z ograniczoną do 20% możliwością
przekształcania ich na tereny oznaczone w studium
symbolem U5 lub U6

L1

Teren lasów

tereny
lasów
państwowych,
lasów
komunalnych,
pozostałych wraz z terenami zabudowanymi na gruntach
leśnych, tereny nieurządzonych terenów śródleśnych

W1

Tereny wód powierzchniowych

tereny wód powierzchniowych stojących i płynących

2. Szczegółowy spis ustalonych w studium przeznaczeń dominujących wraz z przypisanymi im
przeznaczeniami dopuszczonymi zestawiono w załączniku KT/1.
3. Dla zagwarantowania w studium jednoznaczności opisu poszczególnych przeznaczeń, w ramach opisów
przeznaczenia dominującego, (tabela 3 - rubryka 3) oraz przeznaczeń dopuszczonych (załącznik KT1
rubryka 7), zastosowano elementy ustawowych kodyfikacji zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności PKD stan na rok 2007. Wyciąg z dokumentu zawiera załącznik KT5.
4. Wyciąg zawiera odpowiednio działy i grupy działalności oraz grupy i klasy obiektów budowlanych
występujących lub możliwych w przyszłości do realizacji w Zielonej Górze z uwzględnieniem ich agregacji
w dostosowaniu do zapisów przeznaczeń i funkcji stosowanych w Studium uwarunkowań. W przypadku
ujawnienia na etapie sporządzenia planu miejscowego lub wydawania informacji o ustaleniach studium
przeznaczeń lub funkcji nie występujących w ww wymienionych wyciągach należy posługiwać się
urzędowym tekstem obu klasyfikacji.

§18. TOPOLOGIA TERENÓW HANDLU
1. W studium, w celu precyzyjnego określenia rozmieszczenia terenów i obiektów handlu ustala się topologię
obejmującą:
1) obiekty handlowe, których powierzchnia sprzedaży powoduje obowiązek wskazania ich w studium, to
jest obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
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2) obiekty handlowe, których powierzchnia sprzedaży nie powoduje obowiązku wskazania ich w studium, to
jest obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.
2. Za równorzędne z punktu widzenia studium wskazanie obiektów wymienionych w pkt.1, w formie graficznej
(patrz. Rysunek IIA: Kierunki zagospodarowania przestrzennego) uważa się:
1) wyodrębnienie samodzielnego terenu studium z przypisanym mu symbolem U3;
2) wyodrębnienie części terenu w formie obrysu i szrafury, w którym obiekty U3 istnieją lub mogą być
lokalizowane wpisując symbol U3 wyłącznie w kartach terenów, jako przeznaczenie zamienne.
Lokalizacja ich w konkretnym terenie studium uwarunkowana jest indywidualnymi wskaźnikami
urbanistycznymi gwarantującymi uzyskanie planowanego przez miasto rozwiązania przestrzennego i
programowego.

Tabela nr 4 - Topologia terenów i obiektów handlowych
TOPOLOGIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH

obiekty handlowe wymienione w
rozdziale 3, par. 18
ust. 1 pkt 2)

obiekty handlowe wymienione w
rozdziale 3, par. 18 ust 1 pkt 1)

1

2

3

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
DOMINUJĄCEGO

PRZEDMIOT SYMBOLU

S1

tereny dominacji funkcji
śródmiejskich

bez ograniczeń

dopuszcza się w terenach
oznaczonych symbolami: A/1.S1,
A/8.S1, A/9.S1

M1

tereny dominacji
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

w strefie B do 20%, w strefie C do
15% łącznej powierzchni
zabudowy, pod warunkiem
sporządzenia planu miejscowego
dla całego terenu studium, bądź
wykonania analizy dla całego
terenu studium przy sporządzeniu
planu miejscowego dla fragmentu
terenu studium

-----

M2

tereny dominacji
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

10% łącznej powierzchni
zabudowy, pod warunkiem
sporządzenia planu miejscowego
dla całego terenu studium, bądź
wykonania analizy dla całego
terenu studium przy sporządzeniu
planu miejscowego dla fragmentu
terenu studium

-----

M3

tereny dominacji
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
usługami

nie więcej niż 10% łącznej
powierzchni zabudowy

-----

M4

tereny dominacji
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
z usługami

nie więcej niż 15% łącznej
powierzchni zabudowy

dopuszcza się w terenie
oznaczonym A/6.M4

M5

tereny dominacji
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
w parku leśnym

U1

tereny dominacji
zabudowy usługowej
komercyjnej

-----

bez ograniczeń
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U2

tereny dominacji
zabudowy usługowej
publicznej

bez ograniczeń – zintegrowane z
obiektami przeznaczenia
dominującego, lecz nie więcej niż
10% łącznej powierzchni
zabudowy

U3

tereny dominacji
zabudowy wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych

bez ograniczeń

U4

tereny dominacji
zabudowy usług nauki

bez ograniczeń – zintegrowane z
obiektami przeznaczenia
dominującego - nie więcej niż 5
% łącznej powierzchni zabudowy

-----

U5

tereny dominacji
zabudowy rekreacyjnosportowej

zintegrowane z zabudową
przeznaczenia dominującego lub
wolnostojące – nie więcej niż 5%
łącznej powierzchni zabudowy

-----

U6

tereny dominacji
zabudowy rekreacyjnosportowej związanej z
usługami nauki

zintegrowane z zabudową
przeznaczenia dominującego lub
wolnostojące – nie więcej niż 5%
łącznej powierzchni zabudowy

-----

P1

Tereny dominacji
zabudowy produkcyjnej

sklepy firmowe związane z
produkcją wolnostojące i
zintegrowane z zabudową
przeznaczenia dominującego –
nie więcej niż 3% łącznej
powierzchni zabudowy

-----

P2

tereny dominacji
zabudowy usługowoprodukcyjnej

- dla terenów oznaczonych
symbolem: B9/3.P2, C9/P.2,
C9/3.P2, C10/1.P2 – nakaz
sporządzenia planu miejscowego
dla całego terenu studium, bądź
wykonania analizy dla całego
terenu studium przy sporządzeniu
planu miejscowego dla fragmentu
terenu studium

-----

-----

bez ograniczeń

- dla pozostałych terenów
obiekty wolnostojące i
zintegrowane z inną zabudową
przeznaczenia dominującego –
nie więcej niż 50% łącznej
powierzchni zabudowy
P3

tereny dominacji
zabudowy mieszanej –
produkcyjno,
mieszkaniowo, usługowej

obiekty wolnostojące i
zintegrowane z inną zabudową
przeznaczenia dominującego –
nie więcej niż 30% łącznej
powierzchni zabudowy

Z1

tereny parków leśnych

-----

-----

Z2

tereny zieleni objętej
różnymi formami
ochrony, zieleni
przywodnej, użytków
rolniczych

-----

-----

Z3

tereny ogródków
działkowych

-----

-----

Z4

tereny cmentarzy

-----

-----

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielona Góra

-----

33

Z5

tereny parków miejskich

-----

-----

Z6

tereny dominacji parków
leśnych z zabudową
rekreacyjno-sportową

-----

-----

L1

tereny lasów

-----

-----

I1

tereny dominacji
zabudowy infrastruktury
technicznej oraz
składowisk odpadów

-----

-----

§19. TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY
1) W studium wyłączone spod zabudowy są grunty leśne o symbolu L1, Z1, z zastrzeżeniem iż:
a) w terenach o symbolu C10/6.L1, C10/2.L1, C8/9.L1, C8/14.L1, C5/4.L1, B5/9.Z1, dopuszcza się
zmianę przeznaczenia części lub całości terenu studium na tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, z
dopuszczeniem obiektów i urządzeń związanych z ich obsługą,
b) w terenach o symbolach C10/6.L1, C10/2.L1, C5/4.L1, B5/9.Z1, dopuszcza się zmianę przeznaczenia
pasa terenu o szerokości 30,0m, wydzielanego równolegle od linii rozgraniczających istniejące drogi
publiczne układu obsługowego, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
wolnostojącą na działkach wydzielonych i powierzchni co najmniej 1200m2 oraz powierzchni zabudowy
nie przekraczającej 15% powierzchni nieruchomości, z zachowaniem ogólnodostępnych przejść od
strony drogi w tereny zieleni;
2) Dopuszczona przedstawione w ust. 1 i 2 możliwe będą jedynie w przypadku, gdy użytki gruntowe o
symbolach Ls i Lz uzyskają w przyszłych planach miejscowych odpowiednio zgodę na zmianę
przeznaczenia z gruntów leśnych i gruntów rolnych na cele nieleśne i nierolnicze, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

§20. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREFY OCHRONNE
1. W granicach miasta występują określane w trybie przepisów odrębnych tereny zamknięte oznaczone
symbolem TZ – tereny kolejowe zamknięte wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji Nr 42
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000r. oraz tereny zamknięte pozostałe.
2. Dla terenów zamkniętych nie ustanowiono stref ochronnych.

ROZDZIAŁ 4.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY
PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO - OBSZARY I OBIEKTY
§21. OBSZARY I ZASADY OCHRONY PRZYRODY
1. W studium wskazuje się obiekty przyrody nieożywionej i ożywionej chronione prawem, są to.
1) pomniki przyrody nieożywionej, do których należą :
a) diabaz czarny, prostopadłościan ze skośną górną powierzchnią, struktura afanitowa, tekstura
masywna, spękania ciosowe, równoległe do ścian – ul. Aleja Wojska Polskiego przy WSP, skwer
przed Instytutem Filozofii i Socjologii,
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b) granit różowy drobnoziarnisty – ul. Aleja Wojska Polskiego przy WSP, od strony zachodniej Budynku
Głównego WSP,
c) granit różowy gruboziarnisty – ul. Aleja Wojska Polskiego przy WSP skwer przy Domu Studenta
„Viceversal”,
d) granit gruboziarnisty – Narożnik ul. Chrobrego i Westerplatte (Plac Kolejarza),
e) gnejs szaro-różowy z tablicą metalową z mosiężnym krzyżem – ul. Ułańska przed kościołem
Zbawiciela od strony ul. Aleja Niepodległości,
f) granit różowo-szary średnioziarnisty z pamiątkową tablicą metalową – ul. Ułańska przed kościołem
Zbawiciela od strony ul. Kazimierza Wielkiego,
g) granit gruboziarnisty szaro-różowy o strukturze porfirowej szliry o śr. do 10cm – ul. Kard. S.
Wyszyńskiego skwer przed pawilonem handlowym,
h) granit gruboziarnisty czerwony, powierzchnie zwietrzałe szaro-czerwone – Park Piastowski, ok.
200m od budynku Kurii Biskupiej w stronę amfiteatru,
i) gabroit drobnoziarnisty, szaro-czarny, pomnik obelisk – Park Piastowski naprzeciw budynku Kurii,
j) granit – ul. Grzybowa (Chynów) pętla autobusowa,
k) zespół 5-ciu głazów reprezentowanych przez 3 gnejsy i dwa granity – Lapidarium przy ul.
Westerplatte,
l) łącznie zgromadzono: większych głazów – 24, mniejszych zespołów głazów – 6 – Lapidarium przy ul.
Podgórnej przed aulą Politechniki Zielonogórskiej;
2) pomniki przyrody ożywionej, do których należy 40 pojedynczych i 1 grupa drzew:
a) cis pospolity – ul. M. Kopernika 12,
b) cypryśnik błotny – ul. S. Moniuszki 3a (od strony ulicy),
c) miłorząb dwuklapowy - ul. S. Moniuszki 3 (na placu manewrowym przy budynku) ,
d) dąb szypułkowy – ul. Truskawkowa –Chynów (przy poczcie),
e) dąb węgierski – Plac Bohaterów,
f) dąb szypułkowy – ul. Jędrzychowska 22 (teren posesji od strony ulicy),
g) dąb szypułkowy – ul. Szczekocińska (na końcu ulicy przy lasku),
h) cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
i) cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
j) cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
k) cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
l) sosna żółta – ul. Jaskółcza 70 (przy ulicy),
m) platan klonolistny – ul. Kazimierza Wielkiego (skwer przed RDLP),
n) topola kanadyjska – ul. Kazimierza Wielkiego 14,
o) topola kanadyjska – ul. Kazimierza Wielkiego 12,
p) dąb szypułkowy – ul. Aleja Niepodległości 28 (za budynkiem Muzeum),
q) topola czarna – ul. Aleja Niepodległości (skwer naprzeciw kościoła),
r) platan klonolistny – ul. B. Chrobrego 15/17 (za budynkiem),
s) dąb szypułkowy – ul. Szosa Kisielińska (przy wiadukcie nad obwodnicą miejską),
t) buk pospolity odm. purpurowa – Park Piastowski,
u) buk pospolity odm. zwisająca (forma zbliżona) – Park Piastowski,
v) kasztan jadalny – ul. Raculka (na skarpie za budynkiem),
w) lipa drobnolistna – ul. Piwna (przy garażach za Strażą Pożarną),
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x) bluszcz pospolity – ul. Ciesielska,
y) bluszcz pospolity – ul. Strzelecka 13,
z) cypryśnik błotny – Park Tysiąclecia (za sklepem przy ul. Mieszka I),
aa)

cypryśnik błotny – Park Tysiąclecia (za sklepem przy ul. Mieszka I),

bb)

cypryśnik błotny – Park Tysiąclecia (za sklepem przy ul. Mieszka I),

cc) sosna żółta – ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 (ogród przy budynku),
dd)

kasztan jadalny – ul. Aleja Niepodległości (skwer naprzeciw kościoła),

ee)

kasztan jadalny – ul. Aleja Niepodległości (za Przedszkolem nr 3),

ff) kasztan jadalny – ul. Aliny (teren kościoła),
gg)

kasztan jadalny – ul. Aliny (teren kościoła),

hh)

dąb szypułkowy – Skwer przy ul. Kazimierza Wielkiego,

ii) lipa długoogonkowa – Park Piastowski,
jj) grab pospolity – al. Niepodległości 28 (teren za budynkiem),
kk) cis pospolity – Plac Kolejarza,
ll) buk pospolity – Lasy komunalne oddz. 7g (droga na Raculę),
mm)

jesion wyniosły – al. Niepodległości 19 (przed BWA),

nn)

grab pospolity – Park Sowińskiego (od strony ul. Sikorskiego),

oo)
modrzew europejski – aleja przy gruntowej drodze leśnej, 39 okazów + 1 poza aleją (w stronę
cmentarza komunalnego), przemieszana z nasadzeniami świerka pospolitego w podobnym wieku i
młodszymi sosnami pospolitymi – Lasy komunalne pomiędzy os. Raculka a ul. Szosą Kisielińską;
3) zespół przyrodniczo – krajobrazowy, o symbolu ZPK – „Dolina Gęśnika”, proponowany do objęcia
ochroną z uwagi na wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe doliny potoku Gęśnik wraz ze
zbiornikiem Wagmostaw, teren doliny położony od ul. Wyspiańskiego wzdłuż potoku, aż do ul. Batorego
i Osiedla Zastalowskiego.
3. Ochrona szaty roślinnej winna być realizowana przede wszystkim w granicach terenów leśnych, z
uwzględnieniem iż:
1) wszystkie lasy państwowe zgodnie z przepisami odrębnymi w granicach opracowania należą do lasów
ochronnych i ustawowo podlegają ochronie, co nie wyklucza możliwości przeznaczenia w studium
części z nich, to jest około 300,00 ha terenów leśnych o najniższych walorach przyrodniczych, na inne
przeznaczenia, realizując w odniesieniu do części z nich ustalenia studium. Powierzchnia ta w praktyce
będzie mniejsza o około 25% i wyniesie nie więcej niż 225,00ha, z uwagi na uwzględnienie
obowiązkowego wskaźnika terenów biologicznie czynnych w tym leśnych, parkowych i zieleni
urządzonej w granicach terenów inwestycyjnych pozyskiwanych poprzez zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych na nieleśne. Część z tych terenów leśnych została już objęta: uchwałą Rady Miasta o
przeznaczeniu terenów leśnych na cele nieleśne oraz ustaleniami obowiązujących planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego, w ramach, których tereny te uzyskały zgodę na zmianę
przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne;
2) część lasów - oddział 232, zostało uznanych za wodochronne i podlegają pełnej ochronie;
3) część lasów - oddział 833, zostało uznanych za cenne przyrodniczo i podlegają pełnej ochronie.
4. Ochrona i wzbogacenie zasobów leśnych, w tym szaty roślinnej, realizowana jest dodatkowo poprzez
wskazanie nowych powierzchni zalesień, traktowanych jako zalesienia kompensacyjne. Studium wskazuje
łącznie 50 ha nowych zalesień, do realizacji w planach miejscowych oraz trybie ustawowym. Zalesienia
planowane są w miejscach: łąk i polan śródleśnych, terenów oznaczonych w ewidencji jako rolne,
określono je w granicach terenów o symbolach Z1, L1.
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§22. OBSZARY PRZESTRZENI ZIELONYCH
1. Studium wskazuje potrzebę utworzenia obszarów przestrzeni zielonych, poprzez utrzymanie istniejących
i pozyskiwanie nowych terenów przeznaczonych dla ich realizacji, co winno stać się specyficznym celem
publicznym i być jednym z priorytetów polityki rozwojowej miasta.
2. Obszary przestrzeni zielonych winny utworzyć jednolity system ciągłych ogólnodostępnych terenów
zieleni, łączących tereny zurbanizowane należące do stref studium - strefy A, B, C, z terenami
niezurbanizowanymi, w tym leśnymi stanowiącymi zieloną otulinę miasta, skoordynowanych z planowaną
strukturą urbanistyczną oraz przeznaczeniami poszczególnych terenów, w pełni zachowując i chroniąc
istotne elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego.
3. W celu ochrony ciągłości systemu terenów zielonych miasta, w całości i w granicach poszczególnych stref,
jednostek i terenów studium, powiązanego z systemami pozamiejskich terenów zieleni, stanowiącego
podstawowy stabilny i niezmienny czynnik jego przestrzennego rozwoju, proponuje się objąć systemem
obszarów przestrzeni zielonych zasoby środowiska w granicach poniższych kompleksów:
1) północny kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem KP;
2) południowo wschodni kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem KW;
3) południowo zachodni kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem KZ, zawierający:
a) dolinę potoku Pustelnik – w granicach terenów o symbolach: C6/11.L1, C6/9.L1, C6/2.L1 oraz w
granicach części terenów o symbolach: C6/8.M1, C6/10.U5, C6/4.U5,
b) dolinę potoku Dłubnia - w granicach terenów o symbolach: B6/6.Z1, C6/2.L1, C5/1.Z5, , C5/15.Z3
oraz w granicach części terenu o symbolu C5/2.M,
c) dolinę potoku Łącza - w granicach terenów o symbolach: C8/7.Z2, C8/17.Z2, B8/4.Z2 oraz w
granicach części terenu o symbolu B8/5.M2;
4) centralny kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem KC, zawierający przede wszystkim:
a) dolinę potoku Gęśnik - w granicach terenów o symbolach: B1/11.Z2, B1/2.Z2, B2/2.Z2, C2/13.Z2,
C3/8.Z1, C3/9.Z2 oraz w granicach części terenów o symbolach: C2/10.L1, C2/11.L1, C3/8.Z1,
b) parki miejskie położone w granicach terenów o symbolach Z5,
c) istniejące parki miejskie, skwery i założenia zielone w tym enklawy leśne położone w granicach
strefy A oraz terenów o symbolach S1, nie będące terenem w rozumieniu studium,
d) istniejące założenia zielone tworzące oprawę dróg, ulic, placów, alei, przejść pieszych, ścieżek
pieszych i rowerowych, położone w granicach terenów drogowych i terenów o innych dominującym
przeznaczeniu;
5) istniejące lub nowe zielone powiązania, realizowane w granicach terenów o innym dominującym
przeznaczeniu, pozwalające na połączenie wszystkich wyżej wymienionych kompleksów zieleni w jeden
ekosystem oraz obszar wyłączności lub dominacji ruchu pieszego i rowerowego, w tym:
a) ścieżki piesze i rowerowe,
b) trasy turystyczne,
c) dodatkowe powiązania wymagające wyznaczenia niezabudowanych pasów terenu o szerokości co
najmniej 10m, realizowanych w granicach linii rozgraniczających dróg układu podstawowego lub
uzupełniającego , równolegle do nich, w granicach terenów o innych przeznaczeniach oraz 20 m,
realizowanych równolegle do trasy północnej i S3 oraz terenów kolejowych,
d) dodatkowe powiązania realizowane w śladzie likwidowanych terenów pokolejowych,
e) powiązania realizowane w granicach, wyznaczonych graficznie w planach miejscowych,
komunikacyjnych przestrzeni publicznych: dróg, ulic, placów;
6) wyznaczenie możliwie najbliżej granic strefy A, tak zwanych punktów zielonych, które są
zakończeniem zwartego obszaru przestrzeni zielonych i od których rozpoczyna się rozproszony obszar
przestrzeni zielonych ściśle zespolony z obszarem przestrzeni publicznych i upublicznionych strefy
śródmiejskiej i centralnej, są to:
a) punkt wschodni – istniejący, zlokalizowany w południowo zachodniej części parku Tysiąclecia. –
teren o symbolu A/18.Z5,
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b) punkt południowy – istniejący, zlokalizowany w północnej części parku Winnym – teren o symbolu
A/25.Z5,
c) punkt zachodni – planowany, zlokalizowany w pd-wsch części nowego parku metropolitarnego –
teren o symbolu B8/5.2M2,
d) punkt północny – planowany, zlokalizowany w południowej części terenu graniczącego z
proponowanym zespołem przyrodniczo-krajobrazowym potoku Gęśnika – teren o symbolu B0/10.P1.
4. System, w graniach miasta, winien stworzyć sieć zielonych powiązań, w dużym stopniu niezależnych od
powiązań realizowanych przez komunikacyjne przestrzenie publiczne, mając jednocześnie swoje
naturalne połączenia z podobnymi systemami lub tylko jego elementami, funkcjonującymi lub planowanymi
w gminach sąsiednich.
5. Założeniami systemu są:
1) wyznaczenie obszarów wymagających integracji z uwagi na pełnione przez nie funkcje ekologiczne i
rekreacyjne, bez konieczności zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, do których
należą wymienione w pkt.3 ust. 1),2),3),4) kompleksy terenów zielonych;
2) wyznaczenie koniecznych kierunków połączeń, do których należą wymienione w pkt.3 ust. 5), zielone
powiązania, z wykorzystaniem istniejących dróg wewnętrznych i śródleśnych oraz takich miejsc jak:
punkty widokowe, miejsca rekreacji powstające w miejscach przecinania się lub wspólnych przestrzeni,
należących jednocześnie do obszaru przestrzeni zielonych i obszaru przestrzeni publicznych.
6. W granicach obszarów przestrzeni zielonych oraz w bezpośredniej ich bliskości należy w przyszłych
planach przeanalizować i zaleca się uwzględnić:
1) zachowanie zgodności przeznaczeń terenów należących do wyznaczonych w studium czterech
kompleksów terenów zielonych;
2) wyznaczenie terenów przydatnych dla zagospodarowania rekreacyjnego, sportowego i turystycznego,
trwałego i sezonowego, wraz z przynależnym tym terenom zagospodarowaniem;
3) uszczegółowienie rozwiązań chroniących spójność ww kompleksów, na stykach z istniejącym i
planowanym układem drogowym;
4) zagwarantowanie spójności ww kompleksów w miejscach szczególnie kolizyjnych z planowanym i
istniejącym układem drogowym, do których należą miejsca wzajemnych krzyżowań się lub przecięć,
oznaczone graficznie na rysunku studium;
5) wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych oraz tras turystycznych;
6) zasadę, iż realizacja ciągłego systemu przestrzeni zielonych jest realizacją specyficznego celu
publicznego i wina być w planach zagwarantowana poprzez wyznaczenie terenów ogólnodostępnych
zielonych powiązań, niezależnie od stanu własności i władania nieruchomości, w granicach których
będą one wyznaczane;
7) w przypadku ujawnienia na etapie opracowania uwarunkowań do planu – enklaw zieleni o cechach
zieleni parkowej , parków z dopuszczeniem funkcji kultury lub rekreacji oraz innych terenów zieleni
urządzonej, w tym terenów zabaw dla dzieci, należy przyjąć, że przeznaczenia te w planie wskazane są
do zachowania.
7. System winien zapewnić warunki do stymulowania nowych form przebywania i korzystania mieszkańców i
przyjezdnych z walorów miasta Zielona Góra, nie tylko w weekendy, ale w normalne dni pracy, po południu
i wieczorem, poprzez zmianę profilu, przyzwyczajeń i sposobów spędzania czasu wolnego, a także zmianę
i podniesienie jakości i standardów poszczególnych istniejących i planowanych obiektów oraz budowli
związanych z obsługą wszelkich form aktywności rekreacyjnej, turystycznej i sportowej.
8. W skali miasta system obszarów przestrzeni zielonych winien pełnić i realizować dodatkowe funkcje:
1) krajobrazowe - poprzez objęcie ochroną prawną obszarów o wysokich walorach przyrodniczo krajobrazowych;
2) klimatyczne - poprzez zachowanie terenów otwartych, istniejących ekosystemów oraz wprowadzenie
zalesień;
3) społeczne - związane z wypoczynkiem, sportem i turystyką;
4) produkcyjne - związane z gospodarką w terenach leśnych.
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9. Realizacja systemu wymaga wypracowania i prowadzenia przez Władze Miasta realnej polityki współpracy
pomiędzy podmiotami związanymi z nieruchomościami położonymi w zasięgu obszarów przestrzeni
zielonych, do których należą:
1) właściciele gruntów;
2) miasto wraz z jednostkami zależnymi, inwestorzy strategiczni, wszystkie podmioty i osoby fizyczne
zainteresowane współuczestnictwem w realizacji systemu;
3) jednostki administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego;
4) organizacje i towarzystwa społeczne;
tworząc trwałe podstawy do wieloletniego konsekwentnie realizowanego programu rozwojowego,
przyjętego przez wszystkie z wymienionych stron, ujętego w konkretne ramy organizacyjne, prawne i
formalne, gwarantujące nadrzędność celów wspólnych nad celami poszczególnych wymienionych wyżej
podmiotów.

§23. OBSZARY ZŁÓŻ, TERENY I OBSZARY GÓRNICZE
1. W granicach miasta nie występują tereny i obszary górnicze w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. W granicach miasta występują obszary domniemanej i stwierdzonej eksploatacji węgla brunatnego
wyznaczone graficznie na rysunku studium nr IC, stanowiące potencjalne strefy zapadlisk.
3. W zasięgu tych obszarów, w przypadku:
1) realizacji nowych budynków;
2) przebudowy istniejących budynków, wykraczającej poza istniejące gabaryty
winno obowiązywać stosownie do charakteru inwestycji wykonanie opinii a w razie potrzeby opracowań
geotechnicznych ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, w myśl
przepisów odrębnych.

§24. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WÓD
1. W części graficznej studium wyznacza się system wód powierzchniowych, który tworzą: istniejące cieki
wodne oraz stawy, położone w granicach wyznaczonych terenów.
2. W odniesieniu do systemu wód oraz przyległych doń terenów zieleni przywodnej należy dążyć do:
1) wyraźnego geodezyjnego rozgraniczania tych terenów, uwzględniającego: aktualizację stanu własności,
stopień uregulowania cieku, a także okresowe zmiany przebiegu koryta;
2) ochrony cieków i zieleni przywodnej, szczególnie w terenach zurbanizowanych i zabudowanych, z
uwzględnieniem wymogów wynikających z ochrony przeciwpowodziowej;
3) zagwarantowania dostępu do wód dla celów konserwacji oraz ogólnej dostępności do tych terenów
zgodnie z przepisami odrębnymi i realizację w ich granicach ścieżek pieszych i rowerowych, zieleni
rekreacyjnej.
3. Dla wód otwartych płynących - potoków oraz wód otwartych stojących - stawów, zbiorników po eksploatacji
kopalin, oczek wodnych, studium ustala utrzymanie i rozwijanie istniejącego i nowego przeznaczenia z
zachowaniem przepisów odrębnych. Dla utrzymania czystości wód zgodnie z przepisami odrębnymi,
należy:
1) wprowadzić zakaz odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i deszczowych;
2) w przypadku zbiorników publicznych, zagwarantować dostępność brzegów
odrębnymi;

zgodnie z przepisami

3) wprowadzić zakaz rekultywacji otwartych wód stojących - naturalnych i antropogenicznych, poprzez
zasypywanie;
4) nałożyć obowiązek utrzymania czystości na brzegach - wyeliminowanie niekontrolowanych wysypisk
śmieci;
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5) dopuścić koordynację zagospodarowania wód stojących z terenami w których są położone bez prawa
ograniczania wielkości lustra wody, z możliwością regulacji brzegów i wykorzystaniem ich dla celów
rekreacyjnych.

§25. OBSZARY WÓD PODZIEMNYCH
1. W zasięgu granic miasta znajduje się fragment głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 150
„Pradolina Warszawa – Berlin”, który stanowi obszar alimentacyjny zbiornika.
2. W zasięgu obszaru obowiązują:
1) nakaz odprowadzenia ścieków bytowo–gospodarczych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej;
2) nakaz odwodnienia tras komunikacyjnych, parkingów, placów manewrowych, postojowych i
magazynowo-składowych, stacji benzynowych, baz transportowych, do kanalizacji deszczowej, po
uprzednim podczyszczeniu ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakaz wprowadzania jakichkolwiek ścieków do wód i do ziemi.
3. Na terenie miasta odnotowano występowanie obszarów wód podziemnych trzeciorzędowych ujętych w
kilkanaście studni, z których trzy są czynne i wykorzystywane przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągów
i kanalizacji. Ponadto planuje się uruchomić cztery studnie głębinowe przy ul. Al. Wojska Polskiego.
Pozostałe zasoby nie są obecnie wykorzystywane i stanowią rezerwę na wypadek specjalnych zdarzeń lub
awarii.
4. Problematyka ust. 1-3 została przedstawiona na rysunku studium nr IIA, IC.

§26. ZASADY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Problematykę związaną z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego zawarto w par. 33, 34 rozdziału 5
studium, zatytułowanego „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury
współczesnej – obiekty i obszary”.

§27. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
W granicach administracyjnych miasta nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, w
rozumieniu przepisów odrębnych.

§28. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO OSUWANIA SIĘ MAS
ZIEMNYCH
1. W granicach administracyjnych miasta nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania
się mas ziemnych.
2. W granicach administracyjnych miasta określono i wyznaczono graficznie obszary przydatności gruntów
dla celów budowlanych, do których należą grunty o różnych kategoriach. Są to obszary:
1) gruntów korzystnych dla celów budowlanych: kategoria GA;
2) gruntów średnio korzystnych dla celów budowlanych: kategoria GB, GC;
3) gruntów mało korzystnych dla celów budowlanych: kategoria GD, GE.
3. Grunty kategorii GD i GE wyznaczone graficznie na (rysunku studium nr IC), są zagrożone zjawiskami
osuwiskowymi, powstającymi w wyniku nawodnienia gruntu, stąd w ich obszarze wymagana jest w
przyszłych planach miejscowych określenie obowiązującego zakresu opracowań geologicznych i
geotechnicznych, zgodnych z przepisami odrębnymi.
4. Grunty kategorii GE wyznaczone graficznie na (rysunku studium nr IC), są zagrożone powierzchniowymi
ruchami masowymi, stąd w ich obszarze wymagana jest w przyszłych planach miejscowych określenie
obowiązującego zakresu opracowań geologicznych i geotechnicznych, zgodnych z przepisami odrębnymi.
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5. Ze względu jednak na wysokie prawdopodobieństwo występowania skomplikowanych warunków
gruntowych i zagrożenie występowaniem procesów osuwiskowych dla obszarów kategorii GD i GE, w
przypadku dopuszczenia w studium w ich zasięgu jakiekolwiek formy zabudowy w przyszłych planach
miejscowych należy wykonać ponownie niezbędne dla celów planistycznych opracowania geologiczno –
inżynierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych w materiałach archiwalnych wpływów
morfologicznych i tektonicznych, tworząc specyficzną mapę przydatności i zagrożenia poszczególnych
terenów miasta, z uwagi na nowe formy i sposoby użytkowania i zagospodarowania tych terenów w
przyszłych planach miejscowych (z uwzględnieniem możliwość przeznaczenia ich na cele budowlane).

§29. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI
1. Pod pojęciem rekultywacji rozumie się procesy i czynności techniczne oraz biologiczne, które nadają lub
przywracają wartości użytkowe gruntom zdegradowanym i zdewastowanym. Polegają one na
ukształtowaniu powierzchni ziemi, uregulowaniu stosunków wodnych i skał podłoża w taki sposób, by
mogła na nich rozwijać się szata roślinna i by mogły one być użyteczne jako grunty orne, łąki lub
pastwiska, jako lasy, zbiorniki wodne, obszary rekreacyjne lub w inny sposób.
2. Procesowi rekultywacji należy poddać:
1) składowiska odpadów elektrociepłowni;
2) składowisko odpadów.
3. Tereny wskazane do rekultywacji zostały określone w kartach terenów studium.

§30.

KIERUNKI I ZASADY
PRODUKCYJNEJ

KSZTAŁTOWANIA

ROLNICZEJ

PRZESTRZENI

Na terenie miasta Zielona Góra nie występują obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej podlegające
ochronie. Terenami zaliczanymi do użytkowania rolniczego są tereny ogrodów działkowych oraz działalność o
charakterze rolniczym dopuszczona w granicach terenów o symbolach M1 i U5.

§31.

KIERUNKI
I
PRODUKCYJNEJ

ZASADY

KSZTAŁTOWANIA

LEŚNEJ

PRZESTRZENI

1. Dotyczy terenów lasów - L1, do których należą: tereny lasów państwowych, lasów komunalnych oraz
lasów prywatnych wraz z terenami zabudowanymi na gruntach leśnych:
1) Przyjmuje się, iż dalsze użytkowanie obszarów leśnych i rolniczej przestrzeni produkcyjnej powinno
odbywać się w sposób racjonalny, chroniący ich trwałe wartości. Gwarantując utrzymanie równowagi i
proporcji powierzchniowych pomiędzy terenami o charakterze naturalnym - przyrodniczym i terenami
przetworzonymi – zurbanizowanymi, tym samym zachowując dla przyszłych pokoleń tradycyjny
charakter miasta.
2) Dla zagwarantowania utrzymania i ochrony istniejących kompleksów leśnych, pod warunkiem, iż są
lasami w rozumieniu ustawy o lasach, należy dążyć do:
a) rozwoju ekosystemu leśnego poprzez uzupełnienie drzewostanu, gatunkami rodzimymi,
b) ochrony istniejącej flory,
c) ochrony istniejących skupisk fauny chronionej,
d) utrzymania i korekty istniejących dróg wewnętrznych - śródleśnych,
e) zagwarantowania dostępności komunikacyjnej do wszystkich terenów leśnych z układu dróg
publicznych i wewnętrznych – śródleśnych, istniejących i nowoprojektowanych,
f) wyznaczenia ciągów rekreacyjnych pieszych i rowerowych, szlaków turystycznych - ścieżek
dydaktycznych, wzdłuż dróg wewnętrznych oraz wyznaczenie miejsc widokowych,
g) dopuszczenie zmiany przeznaczenia z terenów leśnych na tereny parków leśnych, pod warunkiem
przeprowadzenia w przyszłych planach miejscowych stosowanych ustawowych procedur,
h) wyznaczenia parkingów przy przyległych do terenów leśnych drogach publicznych.
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§32. WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY
ŚRODOWISKA
W zakresie ochrony środowiska w studium, a tym samym w przyszłych planach miejscowych, wymagane jest
utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, przez:
1) wprowadzenie do ustaleń planów kompleksowego systemu obszarów przestrzeni zielonej i nadania mu
znaczącej rangi w prawie miejscowym;
2) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowania
gruntami;
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów obsługi terenów zabudowanych, ze szczególnym
uwzględnieniem odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i
komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni;
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z
prowadzeniem działalności produkcyjnej;
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych;
6) uwzględnianie potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,
7) ustalenie dla poszczególnych przeznaczeń właściwej proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowaną,
utwardzoną i biologicznie czynną, pozwalających na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia;
8) uwzględnienie
nowoczesnych
kompleksowych
sposobów
zdegradowanych w wyniku dotychczasowej działalności człowieka;

zagospodarowania

obszarów

9) zakaz lokalizacji przedsięwzięć związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem
odpadów oraz złomu za wyjątkiem terenów studium oznaczonych symbolami P1, P2, IT;
10) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających obowiązkowego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wyłącznie w
terenach studium oznaczonych symbolami P1, P2, IT;
11) dopuszczenie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska, dla których
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, takich jak:
a) tereny sportowo – rekreacyjne, w tym parki rozrywki,
b) imprezy masowe,
c ) zespoły zabudowy produkcyjnej, usługowej, centra handlowe,
d) stacje obsługi lub remontowe środków transportu, stacje obsługi lub remontowe sprzętu
budowlanego lub rolniczego,
e) zespoły garaży lub parkingi,
f) drogi publiczne,
g) infrastruktura techniczna,
h) stacje paliw,
pod warunkiem ustalenia bądź dopuszczenia ww przedsięwzięć w konkretnym terenie.

ROZDZIAŁ 5.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – OBIEKTY I OBSZARY
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§33. OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE
1. W studium wskazuje się obiekty wpisane do ewidencji zabytków nieruchomych, w tym:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych (zał.tekst-tab.nr UT/27);
2) obiekty pozostałe objęte wyłącznie ewidencją zabytków nieruchomych (zał.tekst-tab.nr UT/28).
2. W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków nieruchomych, w studium
wprowadza się poniższe zasady postępowania.
1) Działaniami pozytywnymi są:
a) ochrona, konserwacja i rewaloryzacja, jeżeli nie wynika z racjonalnych potrzeb wiążących się z ich
użytkowaniem, lub nie wiąże się z poprawą ich estetyki,
b) zachowanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym,
c) utrzymanie lub przywrócenie, w miarę możliwości, historycznej kompozycji elewacji, skali otworów
okiennych i drzwiowych oraz ich rozmieszczenia, detalu architektonicznego,
d) objęcie formami ochrony prawnej, takimi jak plan miejscowy, obiektów i układów zabudowy o
wartościach estetycznych, historycznych i kulturowych, wpisanych obecnie do ewidencji zabytków,
e) przeprowadzanie badań stratygraficznych w przypadku remontu elewacji, utrzymanie kolorystyki
i detalu elewacji zgodnych ze stylem poszczególnych obiektów,
f) w przypadku współczesnych przekształceń, odtworzenie detalu i kolorystyki na podstawie badań
architektoniczno – konserwatorskich i przekazów ikonograficznych,
g) prace konserwatorskie, restauratorskie,
h) wykonanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji konserwatorskiej,
i) w przypadku dekapitalizacji obiektów zabytkowych, wykonanie przed rozbiórką szczegółowej
dokumentacji zabytku, zawierającej inwentaryzację architektoniczną, dokumentację fotograficzną
bryły i detali architektonicznych budynku i dołączenie dokumentacji do zasobów miejskiej ewidencji
zabytków,
j) w przypadku losowego zniszczenia zabytkowego obiektu, budowy nowego na zasadzie wymiany
substancji, przy zachowaniu poprzedniej lokalizacji, linii zabudowy, ilości kondygnacji i wysokości,
spadku i wysokości dachu, podziałów elewacji z dopuszczeniem uzgodnionych indywidualnych
rozwiązań.
2) Działaniami negatywnymi są:
a) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przeznaczenia budynku i funkcji lokali,

zmiana

wyglądu

zewnętrznego

elewacji,

zmiana

b) dobudowa nowych obiektów poza przypadkiem, gdy do danego obiektu zabytkowego przylegał inny
budynek i dobudowa nie wpłynie negatywnie na jego kompozycję,
c) lokalizowanie elementów dekomponujących elewacje, zwłaszcza od strony przestrzeni publicznych,
to jest dużych tablic reklamowych, instalacji, rur gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, anten
odbiorczych,
d) umieszczanie na elewacjach reklam wielkogabarytowych.
3) Działaniami dopuszczalnymi są:
a) zmiany przeznaczenia, po wykonaniu uprzedniej inwentaryzacji konserwatorsko – budowlanej,
b) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, w uzasadnionych przypadkach
zmieniające wygląd i rozplanowanie, po wykonaniu uprzedniej inwentaryzacji konserwatorsko–
budowlanej,
c) stosowanie reklam na elewacjach pod warunkiem dostosowania ich formy do kompozycji elewacji, z
preferencją form metaloplastyki, pojedynczych liter na tle tynku lub innych nietypowych,
umieszczanych w osi: budynku, głównych otworów okiennych i drzwiowych bądź narożnikowo,
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d) lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej, takich jak: szafki gazowe i elektryczne na
elewacjach frontowych pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasadą, w miejscach, w
których nie naruszają one układu kompozycyjnego i detalu architektonicznego.
3. Wymienione działania wymagają potwierdzenia w dokumentach, które są prawnie wymagane z uwagi na
ustalenia planu miejscowego lub w trybie przepisów odrębnych, a działania wymienione w ust.3 pkt.1 lit.d,
ust.3 pkt.1 lit.g, ust.3 pkt.2 lit.a,ust.3 pkt.3, powinny być przedmiotem indywidualnych uzgodnień z LWKZ.

§34. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE
1. W celu ochrony, utrzymania i zachowania najbardziej wartościowych obiektów zabytkowych, wraz z
przynależnymi im historycznymi elementami układów i założeń urbanistycznych, a także specyficznego
krajobrazu miejskiego, w studium wyznacza się obszary ścisłej ochrony konserwatorskiej, oznaczone
symbolem „A”. Są to obszary o zachowanych elementach sięgających początków historii miasta, takich
jak: rozplanowanie, obiekty architektury reprezentacyjnej i zabudowy mieszczańskiej, w większości
z zachowaną parcelacją podkreśloną zabudową gospodarczą. Obszar „A” mieści się w strefie ochrony
konserwatorskiej wyznaczonej decyzją nr 75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z
dnia 07.11.1957 roku o wpisaniu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno– krajobrazowego.
2. W zasięgu obszaru ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, w studium wprowadza się poniższe zasady
postępowania:
1) Działaniami pozytywnymi są:
a) zachowanie historycznej struktury, w której dominują działania o charakterze konserwatorskim
i rewaloryzacyjnym, zmierzające do utrwalenia historycznie ukształtowanych walorów obiektów
i założeń urbanistycznych oraz ich funkcjonalnej i kompozycyjnej integracji z otoczeniem,
b) utrzymanie obiektów historycznych w możliwie niezmienionym kształcie architektonicznym wraz z
konserwacją substancji zabytkowej, z ewentualnym dopuszczeniem zmian ich formy i funkcji,
c) utrzymanie lub odtworzenie historycznego układu przestrzennego – rozplanowania dróg, placów,
proporcji między szerokością traktów komunikacyjnych i wysokością zabudowy, ze szczególnym
uwzględnieniem ich nawierzchni, linii, gabarytów i stopnia zagęszczenia zabudowy, kształtu i
pokrycia dachów, kompozycji wnętrz urbanistycznych i zielonych,
d) uporządkowanie i zagospodarowanie, w sposób nawiązujący do historycznego układu, wnętrz
kwartałów zabudowy,
e) zachowanie podziału parcelacyjnego podkreślonego historyczną zabudową i wprowadzenie nowej
zabudowy z uwzględnieniem historycznej parcelacji terenu i dawnej formy zabudowy,
f) zachowanie reliktów średniowiecznych obwarowań miejskich,
g) zachowanie dominant urbanistycznych,
h) dążenia do humanizowania przestrzeni wnętrz urbanistycznych, wprowadzania rozwiązań
sprzyjających pobytowi ludzi,
i) dopasowanie nowej, wymienianej i przebudowywanej zabudowy do sąsiadującej historycznej w
zakresie funkcji, skali, bryły, podziałów architektonicznych elewacji, zewnętrznych materiałów
budowlanych, ilości i wysokości kondygnacji, wysokości kalenicy, kształtu i rodzaju pokrycia dachu,
proporcji otworów okiennych i drzwiowych do powierzchni ściany frontowej, a także kolorystyki
budynków,
j) dostosowanie do charakteru Starego Miasta projektów:
j1) nowych obiektów budowlanych,
j2) zmian zewnętrznej formy istniejących obiektów budowlanych,
j3) kolorystyki budynków,
j4) nawierzchni,
j5) rozmieszczenia i rodzaju reklam i oświetlenia;
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k) dążenie do ujednolicenia i dostosowania do kulturowego charakteru obszaru, formy zewnętrznych
elementów reklamowych i informacyjnych, jak szyldy, tablice informacyjne, neony, elementów małej
architektury, zewnętrznego oświetlenia ulic i budynków, nawierzchni,
l) odtwarzanie historycznych kompozycji zieleni oraz wprowadzanie nowych małych form zieleni we
wnętrzach urbanistycznych,
m) odtworzenie lub utrzymanie historycznych nawierzchni ulic i placów, dostosowanie wszystkich
nawierzchni do wymogów konserwatorskich,
n) zaznaczenie w nawierzchni ulic i placów przebiegu dawnych murów miejskich oraz zarysów
fundamentów innych obiektów odgrywających ważna rolę w dziejach miasta,
o) dążenie do stopniowej likwidacji obiektów dysharmonizujących, sprzecznych pod względem formy,
kubatury i funkcji z charakterem historycznego centrum,
p) w przypadku dekapitalizacji obiektów zabytkowych, realizacja nowych na zasadzie wymiany
substancji,
q) zachowanie i ochrona starodrzewu,
r) ustanowienie zasad lokalizacji we wnętrzach urbanistycznych aranżacji sezonowych, m.in.
związanych ze świątecznymi kiermaszami, miejskimi imprezami oraz kawiarń i ogródków letnich na
deptakach, placach i ciągach pieszych.
2) Działaniami negatywnymi są:
a) działania mogące powodować degradację walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych
obszaru,
b) wprowadzanie dysharmonizujących, zwłaszcza tymczasowych obiektów budowlanych, w
szczególności kontenerów, przyczep i kiosków, przede wszystkim od strony przestrzeni publicznych,
c) stosowanie współczesnych materiałów zewnętrznych niezgodnych z charakterem historycznej
zabudowy,
d) umieszczanie reklam wielkogabarytowych oraz o dużych płaszczyznach w jaskrawych barwach lub
jaskrawego oświetlenia, poza sezonowymi aranżacjami,
e) sytuowanie obiektów masztowych,
f) sytuowanie blaszanych garaży,
g) wprowadzanie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
h) nasadzenia szpalerowe topoli.
3. Wymienione działania wymagają potwierdzenia w dokumentach, które są prawnie wymagane z uwagi na
ustalenia planu miejscowego lub w trybie przepisów odrębnych, ponadto w odniesieniu do działań
wymienionych w ust.2 pkt.1 lit.b, ust.2 pkt.1 lit.j, powinny być wymagane indywidualne opinie lub
uzgodnienia z LWKZ.
4. W celu ochrony, utrzymania i zachowania układów oraz obiektów o wartościach zabytkowych, kulturowych
i krajobrazowych oraz ich otoczenia wyznacza się obszary pośredniej ochrony konserwatorskiej,
oznaczone symbolem „B”. Są to obszary stanowiące strefę ochrony krajobrazowej zespołu
urbanistycznego miasta Zielona Góra, wpisaną do rejestru pod numerem 75, na mocy decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, z dnia 07.11.1957 r., obejmującą obszar w
granicach minimum 500 metrów od granicy zespołu.
5. W zasięgu obszaru pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”, w studium wprowadza się poniższe
zasady postępowania.
1) Działaniami pozytywnymi są:
a) utrzymanie istniejących zasadniczych elementów układu urbanistycznego, historycznej sieci dróg,
zachowania historycznego rozplanowania placów, parcelacji określonej historyczną zabudową,
zabytkowej zabudowy, kompozycji zieleni, zwłaszcza parków i ogrodów przywillowych,
b) utrzymanie linii i gabarytów zabudowy nawiązujących do historycznego układu zabudowy,
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c) utrzymanie typu zabudowy nawiązującego do zachowanego historycznego układu: głównie
pierzejowego lub willowego,
d) rewaloryzacja istniejącej zabudowy zabytkowej oraz historycznych układów przestrzennych
i elementów rozplanowania,
e) utrzymanie obiektów historycznych w możliwie niezmienionym kształcie architektonicznym wraz z
konserwacją substancji zabytkowej (z ewentualnym dopuszczeniem zmian formy i funkcji obiektów
historycznych),
f) dopasowanie, wymienianej i przebudowywanej zabudowy do historycznej kompozycji w odniesieniu
do: linii zabudowy, wysokości, ilości i wysokości kondygnacji, wysokości kalenicy, sposobu
kształtowania dachu, skali, proporcji otworów okiennych i drzwiowych do powierzchni ściany
frontowej, z jednoczesnym nawiązaniem do lokalnej tradycji architektonicznej,
g) zachowanie, w miarę możliwości, podziału parcelacyjnego podkreślonego historyczną zabudową,
h) uzgodnienie z LWZK:
h1) wszystkich przedsięwzięć związanych z obiektami zabytkowymi zmieniających ich zewnętrzną
formę, realizowanych w trybie pozwolenia na budowę oraz obiektów tymczasowych,
h2) nowych obiektów w zakresie usytuowania, gabarytów, form dachu oraz wyglądu elewacji,
h3) projektów przebudowy nawierzchni ulic i placów, zmian formy oświetlenia,
i) dążenia do dostosowania do kulturowego charakteru obszaru formy zewnętrznych elementów
reklamowych i informacyjnych, jak szyldy, tablice informacyjne, neony, elementów małej architektury,
zewnętrznego oświetlenia ulic i budynków,
j) dążenia do usunięcia lub odpowiedniej przebudowy obiektów dysharmonizujących,
k) dążenia do ujednolicenia i nadania stylistyki odpowiedniej dla kulturowego charakteru obszaru
elementom oświetlenia ulic oraz elementom małej architektury i nawierzchni,
l) dążenia do odtwarzania historycznych kompozycji zieleni.
2) Działaniami negatywnymi są:
a) działania mogących powodować degradację walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych
obszaru,
b) wprowadzenia nowej zabudowy niezgodnej formą i gabarytami z istniejącą historyczną,
dysharmonizującej historyczny krajobraz miasta,
c) wprowadzenia przy głównych ciągach komunikacyjnych prefabrykowanych obiektów tymczasowych,
jak blaszane garaże, stragany, zakłócających kompozycję wnętrz urbanistycznych,
d) umieszczanie wolnostojących reklam wielkogabarytowych.
6. Wymienione działania wymagają potwierdzenia w dokumentach, które są prawnie wymagane z uwagi na
ustalenia planu miejscowego lub w trybie przepisów odrębnych, ponadto w odniesieniu do działań
wymienionych w ust.5 pkt.1 lit.e, ust.5 pkt.1 lit.h, powinny być wymagane indywidualne opinie lub
uzgodnienia z LWKZ.
7. W celu ochrony, utrzymania i zachowania układów oraz obiektów mieszkaniowych o wartościach
zabytkowych i estetycznych, w szczególności dawnych osiedli pracowniczych, wyznacza się obszary
ochrony zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem „M”.
8. W zasięgu obszaru ochrony zabudowy mieszkaniowej „M”, w studium wprowadza się poniższe zasady
postępowania.
1) Działaniami pozytywnymi są:
a) zachowanie:
a1) układu oraz kształtu ulic i placów osiedlowych,
a2) układów zabudowy charakterystycznych dla danego osiedla,
a3) obiektów użyteczności publicznej stanowiących integralny element osiedla mieszkaniowego,
a4) gabarytów zabudowy,
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a5) jednolitości cech stylistycznych charakterystycznych dla osiedla, w tym detalu architektonicznego
i kolorystyki oraz kształtów i pokrycia dachów,
a6) elementów małej architektury i zieleni,
b) objęcie formami ochrony prawnej obiektów i układów zabudowy o wartościach estetycznych,
historycznych i kulturowych,
c) dążenie do ujednolicenia i nadania stylistyki odpowiedniej dla charakteru obszarów elementom
oświetlenia ulic, nawierzchniom oraz elementom małej architektury,
d) dążenie do zachowania starodrzewu.
2) Działaniami negatywnymi są:
a) działania mogące powodować degradację walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych
obszaru,
b) zmiany zewnętrznego ukształtowania budynków, które naruszałyby cechy charakterystyczne dla
danego osiedla,
c) wprowadzanie nowej zabudowy o odmiennych niż historyczne proporcjach, gabarytach i lokalizacji na
działce.
9. W celu ochrony, utrzymania i zachowania układów oraz obiektów przemysłowych o wartościach
zabytkowych wyznacza się obszary ochrony historycznej zabudowy przemysłowej, oznaczone
symbolem „P”.
10. W zasięgu obszaru ochrony historycznej zabudowy przemysłowej „P”, w studium wprowadza się
poniższe zasady postępowania.
1) Działaniami pozytywnymi są:
a) utrzymanie funkcji historycznej lub innej wynikającej z rozwoju obszaru – w obszarze Śródmieścia
preferowane usługi handlu detalicznego, kultury, gastronomii, rozrywki i obsługi turystyki,
b) objęcie formami ochrony prawnej obiektów i układów zabudowy o wartościach estetycznych,
historycznych i kulturowych,
c) zachowanie, konserwacja i techniczna modernizacja zachowanych zabytkowych elementów układu
przestrzennego jak zabudowa i zieleń,
d) dążenie do usunięcia lub odpowiedniej przebudowy elementów dysharmonizujących,
e) dążenie do zachowania szczególnie cennych elementów parku maszynowego i innych urządzeń
technicznych.
2) Działaniami negatywnymi są działania mogące powodować degradację walorów kulturowych,
historycznych i krajobrazowych obszaru.
11. W celu ochrony, utrzymania i zachowania założeń zieleni komponowanej o wartościach zabytkowych
wyznacza się obszary ochrony historycznych założeń zielonych, oznaczone symbolem „Z”.
12. W zasięgu obszaru ochrony historycznych założeń zielonych „Z”, w studium wprowadza się poniższe
zasady postępowania.
1) Działaniami pozytywnymi są:
a) zachowanie, rewaloryzacja i dążenie do odtworzenia:
a1) historycznego układu alei, placów i ścieżek,
a2) historycznej kompozycji zieleni,
a3) formy oraz zalecane funkcji obiektów architektury ogrodowej i sakralnej związanych z
założeniami zielonymi, w tym kaplic cmentarnych i obiektów użyteczności publicznej, oraz
urządzeń i układów wodnych - w Dolinie Gęśnika,
b) objęcie formami ochrony prawnej założeń kompozycyjnych o wartościach estetycznych,
historycznych i kulturowych,
c) zachowanie na terenie dawnych cmentarzy, obiektów, w tym grobowców i kamiennych studni
będących śladem po dawnym użytkowaniu,
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d) ochrona i konserwacja pomników przyrody,
e) objęcie formami ochrony prawnej starodrzewu,
f) dążenie do ujednolicenia i nadania stylistyki odpowiedniej dla charakteru obszarów elementom
oświetlenia, nawierzchniom oraz elementom małej architektury,
g) w przypadku wszystkich prac zakłócających równowagę przyrodniczą i walory krajobrazowe,
zapewnienie kompensacji przyrodniczej, np. przez odtworzenie zniszczonych lub wprowadzenie
nowych nasadzeń,
h) w przypadku rewaloryzacji kompozycji zieleni stosowanie gatunków zgodnych z trendami panującymi
w czasie powstania założenia zieleni lub jego generalnej przebudowy.
2) Działaniami negatywnymi są:
a) działania mogące powodować degradację walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych
obszaru,
b) wprowadzanie do obiektów związanych z założeniami zielonymi, zwłaszcza dawnych kaplic
cmentarnych, funkcji sprzecznych kulturowo z ich pierwotnym użytkowaniem,
c) przekształcanie założenia w sposób zacierający historyczny układ kompozycyjny.
13. Wymienione działania wymagają potwierdzenia w dokumentach, które są prawnie wymagane z uwagi na
ustalenia planu miejscowego lub w trybie przepisów odrębnych, ponadto w odniesieniu do działań
wymienionych w ust.12 pkt.1 lit.a, powinny być wymagane indywidualne opinie lub uzgodnienia z LWKZ.
14. Wyznacza się obszary ochrony reliktów archeologicznych oznaczone symbolem „W”, tożsame z
zasięgiem obszaru, o symbolu „A” oraz pozostałe zarejestrowane stanowiska archeologiczne
wyszczególnione w zał.tekst-tab.nr UT/28.
15. Wyznacza się obszar obserwacji archeologicznych oznaczony symbolem „O”, tożsamy z zasięgiem
obszaru o symbolu „B”.
16. W zasięgu obszarów „W” i „O”, w studium wprowadza się zasadę obowiązkowego uzgadniania
wszystkich robót ziemnych z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który każdorazowo
określi warunki ich realizacji oraz ustali obowiązek zapewnienia przez inwestora nadzoru
archeologicznego, w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Ustalenie nie obowiązuje dla inwestycji liniowych
i przyłączy.
17. Dodatkowo w obszarze całego miasta, zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem, obowiązują:
1) wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie, przy użyciu niezbędnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków;
4) postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§35. POZOSTAŁE OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE
1. W studium nie wskazuje się potrzeby powołania obszarów parków kulturowych. Decyzje takie mogą w
razie potrzeby być przedmiotem ustaleń planów miejscowych z zachowaniem trybu wynikającego z
przepisów odrębnych.
2. W studium nie wskazuje się potrzeby wyznaczania obszarów ochrony dóbr kultury współczesnej.
Decyzje takie mogą w razie potrzeby być przedmiotem ustaleń planów miejscowych.
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ROZDZIAŁ 6.
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI, TRANSPORTU
I PARKOWANIA
§36.

KIERUNKI ROZWOJU
PUBLICZNYCH

SYSTEMÓW

KOMUNIKACJI

–

TERENY

DRÓG

1. W studium przyjmuje się, iż docelowym ogólnomiejskim modelem systemu komunikacji drogowej jest układ
promienisto – obwodnicowy. Model ten jest spójny z historyczną, istniejącą i planowaną strukturą
urbanistyczną miasta, gwarantuje elastyczność, a także możliwość etapowania, modyfikacji i uzupełniania
przyjętych rozwiązań drogowych. Odpowiada również istniejącym i przyszłym potrzebom Miasta, zarówno
w zakresie geometrii układu jak i jego przepustowości i sprawności.
2. W części graficznej i tekstowej studium, określa się podstawowy i uzupełniający układ terenów dróg
publicznych. Układy te współtworzą docelową strukturę urbanistyczną miasta. Układ obsługowy dróg
publicznych oraz dróg wewnętrznych może być realizowany bez ograniczeń, poprzez istniejące i nowe
ulice położone w granicach poszczególnych terenów studium.
3. Do układu podstawowego należą wszystkie istniejące publiczne drogi i ulice krajowe, wybrane istniejące
drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz wybrane drogi i ulice planowane (zgodnie z załącznikiem
tekst-tab. KT-2, KT-3). Drogi te realizują podstawowe połączenia wewnątrz miejskie, a niektóre z nich mają
swą kontynuację w granicach sąsiednich miejscowości, tworząc tym samym system drogowych połączeń
zewnętrznych.
4. Do układu podstawowego zalicza się:
1) drogi krajowe o charakterze połączeń regionalnych:
a) DK Nr 3 – kierunku północ - południe,
b) DK Nr 32 - kierunku wschód - południowy zachód;
2) drogi wojewódzkie:
a) DW Nr 281 ul. Stefana Batorego od Trasy Północnej do granicy miasta (układ promienisty),
b) DW Nr 283 ul. Kożuchowska od ul. Bartosza Głowackiego do ul. Botanicznej (układ promienisty),
c) DW Nr 282 ul. Lwowska od ul. Podgórnej do ul. Wrocławskiej (układ obwodnicowy),
d) DW Nr 282 ul. Podgórna od ul. Ludwika Waryńskiego do ul. Szosy Kisielińskiej (układ promienisty),
e) DW Nr 282 ul. Szosa Kisielińska od ul. Podgórnej do granicy miasta (układ promienisty),
f) DW Nr 282 ul. Długa od ul. Łużyckiej do ul. Stanisława Moniuszki (układ obwodnicowy),
g) DW Nr 282 ul. Aleja Konstytucji 3 Maja od ul. Stanisława Moniuszki do ul. Wrocławskiej (układ
obwodnicowy),
h) DW Nr 282 ul. Wrocławska od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. Lwowskiej (układ obwodnicowy),
i) DW Nr 280 ul. Łużycka od granicy miasta do ul. Dąbrówki (układ promienisty),
j) DW Nr 280 ul. Dąbrówki od ul. Długiej do ul. Aleja Wojska Polskiego (układ obwodnicowy),
k) DW Nr 280 ul. Zjednoczenia od ul. Aleja Wojska Polskiego do granicy miasta (układ obwodnicowy i
promienisty);
3) drogi powiatowe:
a) F1186 ul. Poznańska od ul. Trasa Północna do granicy miasta (układ promienisty),
b) F1186 ul. Sulechowska od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Trasa Północna (układ obwodnicowy
i promienisty),
c) F4429 ul. Wrocławska od ul. Lwowskiej do granicy miasta (układ promienisty),
d) F4423 ul. Aleja Wojska Polskiego od granicy miasta do ul. Zjednoczenia (układ promienisty),
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e) F4407 ul. Foluszowa od ul. Objazdowej do torów kolejowych (układ promienisty),
f) F4409 ul. Stefana Wyszyńskiego od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Łużyckiej (układ
obwodnicowy),
g) F4409 ul. Zacisze od ul. Działkowej do ul. Aleja Wojska Polskiego (układ obwodnicowy),
h) F4412 ul. Energetyków od ul. Zjednoczenia do ul. Stefana Batorego (układ obwodnicowy),
i) F4424 ul. Stanisława Wyspiańskiego od ul. Sulechowskiej do ul. Stanisława Staszica (układ
obwodnicowy),
j) F4403 ul. Stanisława Staszica od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Wazów (układ obwodnicowy),
k) F4403 ul. Ludwika Waryńskiego od ul. Wazów do ul. Podgórnej (układ obwodnicowy),
l) F4402 ul. Stefana Batorego (od ul. Energetyków do ul. Trasa Północna);
ł) ul. Dworcowa z przedłużeniem do ul. Zjednoczenia (Śródmiejska Trasa Średnicowa),
4) drogi gminne:
a) ul. Gorzowska od ul. Poznańskiej do ul. Kostrzyńskiej (układ obwodnicowy),
b) ul. Zimna z nowo projektowanym przedłużeniem do nowo projektowanej ul. Trasa Aglomeracyjna
Zachodnia(układ obwodnicowy),
c) ul. Stanisława Wyspiańskiego,
d) ul. Botaniczna,
e) ul. Nowojędrzychowska,
f) ul. Gen. Władysława Sikorskiego,
g) ul. Gen. Józefa Bema;
5) drogi nowo projektowane:
a) droga od ul. Stefana Batorego do ul. Aleja Zjednoczenia poprzez, ul. Trasa Północna, w śladzie ul.
Lotników biegnąca w części północnej ponad ul. Trasa Północna (układ obwodnicowy),
b) droga od ul. Wrocławskiej do ul. Kożuchowskiej,
c) Trasa Aglomeracyjna Zachodnia od ul. Aleja Zjednoczenia, w śladzie ul. Foluszowej, poprzez tory
kolejowe, do granic miasta (układ promienisty),
d) Trasa Aglomeracyjna Wschodnia od ul. Stanisława Staszica w śladzie ul. Stanisława Wyspiańskiego,
wzdłuż torów kolejowych do nowo projektowanej drogi w obrębie KDM,
e) przedłużenie ul. Nowojędrzychowskiej do ul. Jędrzychowskiej (układ promienisty),
f) droga w obrębie KDM od Trasy Aglomeracyjnej Wschodniej do ul. Szosa Kisielińska (układ
obwodnicowy).
g) przedłużenie ul. Zacisze do Trasy Aglomeracyjnej,
h) droga od ul. Batorego do ul. Al. Zjednoczenia,
i) droga od ul. Kożuchowskiej do ul. Nowojędrzychowskiej.
5. Do układu uzupełniającego należą wybrane istniejące drogi powiatowe i gminne oraz wybrane drogi i ulice
planowane (zgodnie z załącznikiem tekst-tab. KT-4). Drogi te realizują dodatkowe uzupełniające
połączenia pomiędzy drogami układu podstawowego, połączenia wewnątrz jednostek i terenów studium, a
niektóre z nich mają swą kontynuację w granicach sąsiednich miejscowości, tworząc tym samym
dodatkowy system drogowych połączeń zewnętrznych.
6. Do układu uzupełniającego zalicza się:
1) drogi powiatowe:
a) ul. Krępowska od ul. Łężyckiej do granicy miasta (układ promienisty),
b) ul. Generała Józefa Bema od ul. Sulechowskiej do ul. Stanisława Staszica (układ promienisty),
c) ul. Stanisława Staszica od ul. Generała Józefa Bema do ul. Stanisława Wyspiańskiego,
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d) ul. Stanisława Wyspiańskiego od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Sulechowskiej,
e) ul. Bolesława Chrobrego od ul. Bankowej do ul. Stanisława Wyspiańskiego,
f) pl. Józefa Piłsudskiego,
g) ul. Podgórna od ul. Wrocławskiej do ul. Lwowskiej,
h) ul. Wrocławska od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. Podgórnej,
i) ul. Henryka Sienkiewicza od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Wrocławskiej,
j) ul. Reja,
k) ul. Stanisława Moniuszki od ul. Długiej do ul. Jedności,
l) ul. Ułańska od ul. Dworcowej do ul. Bohaterów Westerplatte,
ł) ul. Aleja Wojska Polskiego od ul. Zjednoczenia do ul. Reja,
m) ul. Lisia od ul. Wandy do Średnicowej Trasy Aglomeracyjnej,
n) ul. Kupiecka od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Fryderyka Chopina,
o) ul. Dekoracyjna,
p) ul. Botaniczna od ul. Nowojędrzychowskiej do granic miasta;
2) drogi gminne:
a) ul. Słubicka od ul. Gorzowskiej,
b) ul. Gorzowska od ul. Kostrzyńskiej do ul. Słubickiej,
c) ul. Generała Józefa Bema od ul. Stanisława Staszica do przedłużenia do ul. Stanisława Staszica,
d) ul. Bankowa od ul. Bolesława Chrobrego,
e) ul. Kraszewskiego od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Gen. Józefa Sowińskiego,
f) ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. Generała Władysława Sikorskiego,
g) ul. Wandy,
h) ul. Bohaterów Westerplatte
i) ul. Fryderyka Chopina,
j) ul. Franciszka Rzeźniczaka do ul. Zdrojowej,
k) ul. Zdrojowa;
3) drogi nowo projektowane:
a) droga przedłużenie ul. Łężyckiej do ul. Stefana Batorego (układ obwodnicowy),
b) droga przedłużenie ul. Romualda Traugutta poprzez tory kolejowe, w śladzie ul. Ludowej, w śladzie
ul. Franciszka Rzeźniczaka, do ul. Trasa Północna (układ promienisty),
c) droga przedłużenie ul. Słubicka do przedłużenia ul. Orzechowej (układ obwodnicowy),
d) droga przedłużenie od ul. Generała Józefa Bema do ul. Stanisława Wyspiańskiego,
e) połączenie ul. Stefana Batorego i ul. Sulechowskiej (od ul. Ludowej do ul. Sulechowskiej nie
wyznaczone graficznie na rysunku studium).
7. W odniesieniu do podstawowego i uzupełniającego układu drogowego, w studium określa się następujące
cele kierunkowe:
1) układ podstawowy jest układem docelowym, realizującym połączenia pomiędzy poszczególnymi
jednostkami studium;
2) układ uzupełniający jest układem docelowym, realizującym połączenia pomiędzy poszczególnymi
terenami studium;
3) przewiduje się sukcesywną realizację nowoprojektowanych dróg wymienionych w załączniku KT/2, w
kolejności wynikającej z priorytetów rozwojowych miasta;
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4) należy uwzględnić możliwość realizacji dodatkowych połączeń drogowych układu uzupełniającego, nie
wymienionych w załącznikach KT, wynikających ze specyfiki zagospodarowania poszczególnych
nieruchomości w granicach terenów studium;
5) należy dążyć do:
a) realizacji w pierwszym etapie Obwodnicy Śródmiejskiej, Trasy Aglomeracyjnej Wschodniej i
Zachodniej, połączenia osiedla Kisielińskiego z ul. Wrocławską, na granicy z gminą Zielona Góra
oraz połączenia ul. Wyszyńskiego i ul. Botanicznej jako przedsięwzięć mogących przynieść
znaczące odciążenie istniejącego układu drogowego,
b) dostosowania docelowego układu dróg i ulic do przyjętej w studium struktury urbanistycznej - z
możliwością ich etapowania oraz dopuszczeniem utrzymania w okresie tymczasowym rozwiązań
istniejących,
c) dostosowania przekroju dróg i ulic do ich klasy technicznej i funkcji jaką pełnią w obsłudze miasta
oraz bezpośrednio przyległych terenów, z uwzględnieniem obiektów i budowli inżynierskich,
rozwiązań z dziedziny organizacji ruchu, komunikacji pieszej oraz rowerowej, zieleni oraz obiektów
uznanych za zabytki kultury materialnej, z uwagi na przynależność dróg i ulic do obszaru przestrzeni
publicznych,
d) utrzymania lub wprowadzenia normatywnych linii rozgraniczających dla dróg publicznych
odpowiednio do ich klasy technicznej, przynależności administracyjnej i funkcji, z docelowym
przejęciem na rzecz terenów drogowych działek lub fragmentów działek położonych wewnątrz linii
rozgraniczających dróg wyznaczonych w przyszłych planach miejscowych, z dopuszczeniem
odstępstw w trybie przepisów odrębnych,
e) wprowadzenia zakazu nowej zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi i ulice i zachowania
normatywnych odległości nowo projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni, zgodnie z przepisami
odrębnymi, umożliwiając tym samym w przyszłości ich przebudowę,
f) opracowania zbiorczej mapy istniejących i docelowych możliwości parkowania wzdłuż dróg i ulic,
otrzymując tym samym maksymalną chłonność parkingową prawdopodobną do uzyskania w
granicach linii rozgraniczających drogi publiczne,
g) opracowania dla docelowego układu drogowego map tematycznych:
g1) przebiegów linii autobusowych komunikacji publicznej i niepublicznej wraz z systemem dworców,
powierzchni postojowych, parkingów, przystanków, pasów ruchu, organizacji sygnalizacji
świetlnej z priorytetem dla autobusów,
g2) przebiegów tras ciężkiego i niebezpiecznego transportu tranzytowego i docelowego do miasta,
wraz z miejscami przeznaczonymi na ich obsługę.
8. Do układu obsługowego należą wszystkie pozostałe publiczne ulice i drogi istniejące i planowane, w tym
drogi gminne, realizujące połączenia wewnątrz poszczególnych jednostek lub terenów studium. W rysunku
studium drogi układu obsługowego wyznaczono graficznie w sposób selektywny, tylko gdy stanowiły
granice terenów studium.
9. Poza wyznaczonymi graficznie drogami i ulicami, studium utrzymuje istniejące i dopuszcza realizację
nowych publicznych dróg i ulic układu obsługowego oraz ulic wewnętrznych, wyznaczanych w zależności
od potrzeb w trybie dalszych ustawowych czynności planistycznych, lub w trybie przepisów odrębnych.
10. Zasady utrzymania istniejących i rozbudowy nowych dróg układu obsługowego, a także ulic
wewnętrznych, w tym pieszo - jezdnych obsługujących istniejącą i projektowaną zabudowę, powinny
zostać szczegółowo określone w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
uwzględniając następujące wytyczne:
1) ustalanie linii rozgraniczających dla istniejących i projektowanych ulic winno być realizowane zgodne z
przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się odstępstwo od obowiązujących przepisów dotyczących szerokości linii rozgraniczających
dla modernizowanych istniejących ulic w zabudowie ukształtowanej, szczególnie na terenach objętych
ochroną konserwatorską, z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych;
3) projektowane ulice w formie sięgaczy należy zakończyć placami do zawracania, o wymiarach zgodnych
z wymaganiami dla dróg pożarowych;
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4) należy dążyć do wyraźnej funkcjonalnej klasyfikacji dróg i ulic, traktując drogi układu obsługowego
położone w granicach terenów mieszkaniowych i usługowych jako ulice ruchu uspokojonego.
11. Dla dróg układu podstawowego, uzupełniającego i obsługowego w studium ustala się iż:
1) linie rozgraniczające dróg i ulic określone graficznie na rysunku studium mają charakter ustaleń
kierunkowych;
2) rzeczywiste przebiegi remontowanych, przebudowywanych i projektowanych dróg, ulic, skrzyżowań i
węzłów od klasy L do klasy GP włącznie, należy uściślić w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzjach bezplanistycznych, dopuszczając korekty przebiegu wynikające z
optymalizacji trasowania, ograniczeń technicznych, ograniczeń własnościowych nie możliwych do
ujawnienia na etapie studium, z jednoczesnym zachowaniem zgodności z ustaleniami studium oraz
wymogami przepisów odrębnych;
3) możliwa jest rezygnacja w przyszłych planach miejscowych z przebiegu graficznie wyznaczonej drogi, z
jednoczesnym zachowaniem w granicach tych terenów istniejącego przeznaczenia z zakazem
jakiejkolwiek zabudowy i trwałego zagospodarowania, traktując te tereny jako tereny rezerwowe;
4) w granicach terenów dróg i ulic wyznaczonych w studium, poza zagospodarowaniem dopuszczonym w
przepisach odrębnych, dopuszcza się realizację obiektów obsługi komunikacji, w tym: miejsc
postojowych, parkingów, oraz podziemnego zainwestowania funkcjami usługowymi pod warunkiem nie
ograniczania swobody poruszania się i zagospodarowania na poziomie terenu z zachowaniem
przepisów odrębnych;
5) dopuszcza się na etapie planów miejscowych wprowadzenia nowych dróg układu uzupełniającego lub
obsługowego, z zastrzeżeniem iż nie spowoduje to istotnych zmiany w strukturze urbanistycznej tej
części miasta i nie wywoła dezintegracji wewnętrznych funkcjonalnych i przestrzennych połączeń
pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami w granicach przedmiotowego terenu,
6) dopuszcza się bez ograniczeń realizację obiektów budowlanych związanych z realizacją docelowego
układu drogowego, w tym budowli takich jak: tunele, estakady, mosty, przepusty, kładki, z
zastrzeżeniem, iż rozwiązania te powinny znaleźć swoje jednoznaczne potwierdzenie w ustaleniach
przyszłych planów miejscowych.

§37.

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACJI – TERENY DRÓG I ULIC
WEWNĘTRZNYCH NIEPUBLICZNYCH

1. W studium nie wyznacza się dróg wewnętrznych, określa się zasady ich przyszłego trasowania, aby
dostosować je w miarę możliwości do:
1) istniejących podziałów własnościowych i przebiegu istniejących dróg niepublicznych i ścieżek pieszych i
rowerowych;
2) istniejącego stanu zagospodarowania, w miarę możliwości bez naruszania trwałych istniejących
ogrodzeń, zieleni i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.

§38. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW PARKOWANIA
1. W odniesieniu do systemu parkowania należy dążyć do stworzenia systemu miejskiego, przyjaznego jego
użytkownikom, bez bezzasadnych ograniczeń i restrykcji, opartego na regułach, które powinny być
zrozumiałe i akceptowane przez większość jego użytkowników. Stosowanie ograniczeń czasowych,
lokalizacyjnych, wyznaczanie stref płatnego parkowania, reorganizacji ruchu drogowego, stworzenie
systemu „parkuj i jedź”, powinno mieć na celu uzyskanie równowagi między racjonalnym zmniejszeniem
popytu na miejsca parkingowe w miejscach zbyt obciążonych, a możliwościami spójnie zarządzanego
transportu publicznego, sprawnie obsługującego te miejsca.
2. Mieszkańcom strefy śródmiejskiej należy zapewnić możliwość parkowania według ustalonych dla nich
reguł, uprzywilejowanych w stosunku do pojazdów przybywających spoza strefy śródmiejskiej.
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3. W strefie śródmiejskiej parkowanie pojazdów spoza tej strefy powinno podlegać ograniczeniom,
szczególnie w miejscach i na atrakcyjnych ciągach komunikacyjnych. Istniejące dziś rozproszone parkingi
powinny zostać uporządkowane i ujęte w zintegrowany system, uwalniający tereny pod nowe inwestycje w
tym nowe przestrzenie publiczne. Należy wprowadzić zróżnicowane opłaty dla miejsc o różnej
atrakcyjności. Miejsca parkingowe wyeliminowane ze strefy śródmiejskiej powinny zostać odtworzone na
obrzeżach centrum i śródmieścia, w formie parkingów buforowych.
4. Problem deficytu miejsc parkingowych należy rozwiązać poprzez:
1) budowę buforowych w stosunku do obszaru centrum miasta, współpracujących ze sobą parkingów
wydzielonych lub wielopoziomowych systemu „parkuj i idż” i „parkuj i jedź”, wyposażonych w system
informacji o podaży miejsc, których parametry i położenie powinny być wskazane przez szczegółową
prognozę ruchu przede wszystkim w następujących lokalizacjach:
a) północna część strefy śródmiejskiej w okolicy dworca kolejowego i w obrębie przebiegu północnego
odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej,
b) tereny sąsiadujące z zachodnią częścią strefy śródmiejskiej w obrębie ul. Zjednoczenia, w obszarze
wymieszania funkcji po likwidacji niektórych obiektów przemysłowo-składowych,
c) południowa część strefy śródmiejskiej po południowej stronie ul. Alei Konstytucji 3 Maja i
Wrocławskiej;
2) organizację ograniczonej do niezbędnego minimum, zintegrowanej sieci rozproszonych parkingów,
(placów i parkingów wielopoziomowych, w tym podziemnych), zlokalizowanych w strefie śródmiejskiej,
np. po przebudowie ul. Chopina, w pasie ul. Bohaterów Westerplatte, po południowej stronie Zespołu
Szkół Elektronicznych i Samochodowych, przy ul. Staszica oraz parkingów obsługujących urzędy i
obiekty użyteczności publicznej, w tym: Sejmik Wojewódzki, Urząd Miejski, WUS, Szpital Wojewódzki
SPZOZ;
3) przyjęcie zasady, iż w granicach jednostki o symbolu S1 oraz jednostek w strefie A, nowe planowane
inwestycje winny zaspakajać swoje potrzeby parkingowe zgodnie z zalecanymi i potwierdzonymi w
planach miejscowych wskaźnikami ilości miejsc parkingowych określonych dla poszczególnych
przeznaczeń, przyjmując jednocześnie zasadę dopuszczenia na poziomie terenu nie więcej niż 25%
wymaganych miejsc parkingowych, pozostałe 75% miejsc integrując w projektowanej bryle budynku w
parkingach podziemnych lub nadziemnych jedno i wielopoziomowych;
4) w granicach jednostki o symbolu S1 oraz jednostek w strefie A, dopuszcza się możliwość lokalizacji
wymaganych miejsc parkingowych związanych z konkretnym terenem i przeznaczeniem poza
granicami tego terenu, bilansując brakującą ilość miejsc parkingowych w ramach ogólnodostępnych
parkingów zlokalizowanych w granicach linii rozgraniczających dróg, a także w granicach innych
terenów, pod warunkiem wprowadzenie stosownych ustaleń w przyszłych planach miejscowych.
5. W obszarze istniejących osiedli mieszkaniowych należy:
1) przeprowadzić uporządkowanie systemów miejsc postojowych;
2) uzupełnić deficyt miejsc parkingowych poprzez budowę wielopoziomowych obiektów parkingowych;
3) zakazać zmiany przeznaczenia parkingów terenowych, traktując je jako konieczną rezerwę dla budowy
nowoczesnych garaży wielopoziomowych.
6. Należy zapewnić możliwość bezpiecznego parkowania rowerów, przede wszystkim w obrębie strefy
śródmiejskiej oraz w miejscach wyznaczonych, w koordynacji z siecią ścieżek rowerowych.
7. Studium zaleca stosowanie następujących wskaźników służących określeniu ilości miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych:
1) 1 miejsce postojowe dla każdych rozpoczętych 30 m2 powierzchni sprzedaży;
2) 1 miejsce postojowe dla każdych 25 m2 powierzchni użytkowej podstawowej przeznaczenia
usługowego, nie dotyczy przeznaczeń takich jak: kościoły, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i
wyższe, szpitale, przedszkola, klasztory;
3) 1 miejsce postojowe dla 20 użytkowników teren sportowo rekreacyjnych zabudowanych i 1 miejsce
postojowe dla 50 użytkowników teren sportowo rekreacyjnych niezabudowanych, z zagwarantowaniem
dodatkowo co najmniej 2 miejsc postojowych dla autokarów;
4) 1 miejsce postojowe lub miejsce w garażu dla każdego 1 mieszkania dla przeznaczenia
mieszkaniowego;
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5) 1 miejsce postojowe lub miejsce w garażu dla każdego 1 mieszkania oraz co najmniej 1 miejsce
postojowe dla każdego lokalu użytkowego, zlokalizowanych w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowousługowym;
6) 1 miejsce postojowe dla każdych rozpoczętych 50 m2 powierzchni użytkowej podstawowej
przeznaczenia produkcyjnego;
7) dla każdego zespołu ogródków działkowych co najmniej 20 miejsc postojowych;
8) dla każdego zespołu zabudowy rekreacyjnej co najmniej 20 miejsc postojowych;
9) dla każdego zespołu obsługi terenu parków leśnych co najmniej 20 miejsc postojowych.
8. Zalecane wskaźniki w planach miejscowych winny podlegać uściśleniom z uwzględnieniem zmian
dopuszczonych z uwagi na szczegółową analizę terenu oraz podlegać dopuszczonemu bilansowaniu w
terenach sąsiednich.
9. Dopuszcza się realizację wszelkich obiektów budowlanych związanych z wdrożeniem docelowego systemu
parkowania, w tym wolnostojących i zintegrowanych z innymi obiektami parkingów i garaży: naziemnych,
podziemnych i nadziemnych, z zastrzeżeniem, iż rozwiązania te powinny znaleźć swoje jednoznaczne
potwierdzenie w ustaleniach przyszłych planów miejscowych.

§39. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI – TERENY KOMUNIKACJI
PIESZEJ
1. W studium komunikacja piesza realizowana jest w granicach istniejących i projektowanych:
1)

terenów drogowych w ramach zintegrowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych
realizowanych w liniach rozgraniczających pasa drogowego dróg, w formie chodników, powierzchni
pieszych, w których ruch pieszy jest podporządkowany ruchowi kołowemu;

2) samodzielnych terenów komunikacji pieszej, realizowanych w liniach rozgraniczających Rynek
staromiejski i place Bohaterów, Powstańców Wielkopolskich, Pocztowy, oraz nowych proponowanych
placów, w formie indywidualnego zagospodarowania centralnej i obrzeżnej strefy placu, w których ruch
pieszy jest dominujący w stosunku do ruchu kołowego;
3) pozostałych terenów komunikacji pieszej, położonych w granicach terenów o innym wiodącym
przeznaczeniu, nie będących terenem w rozumieniu studium, wyznaczanych na rysunku studium w
postaci linii, a także w formie placów, skwerów, ulic pieszych, alei, deptaków, pasaży, przejść, i ścieżek,
publicznych i upublicznionych, w którym ruch pieszy jest dominujący w stosunku do ruchu
kołowego;
4) szlaków turystycznych wytyczanych w przestrzeni miasta na podstawie indywidualnych kryteriów.
2. Tereny piesze w granicach terenów drogowych podlegają analogicznym uwarunkowaniom jak drogi i
obowiązują dla nich odpowiednie ustalenia par. 36 i 37.
3. Tereny Rynku i placów, są przestrzennymi i kulturowymi wzorcami miejskiej przestrzeni publicznej, stąd w
ust.8 określa się dla nich indywidualne ustalenia, są to:
1) dla Rynku;
2) dla Placu Bohaterów;
3) dla placu Powstańców Wielkopolskich;
4) placu Pocztowego;
5) plac Słowiański;
6) a także dla proponowanych w studium nowych placów w granicach terenów o symbolach:
a) A/12.S1, 15.4.KDZ – plac dworcowy,
b) A/7.S1 – plac tzw. Nowomiejski w płd-wsch. części terenu,
c) A/3.s1 - plac tzw. Zachodni w płd-wsch. narożniku terenu,
d) A/3.S1 - A/29.U3 – plac tzw. Południowy w pn części terenu,
e) A/8.S1 – plac tzw. Północny, w płn. części terenu,
f) B0/10.P1, A/6.M4, B0/1.P3, B6/1.M4, B6/2.1.M2,A/25.Z5 - place zielone wskazane graficznie na
rysunku studium.
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4. Tereny piesze pozostałe są elementami powiązań międzydzielnicowych, powiązań praca-dom, domwypoczynek, są to:
1) istniejące place i skwery, nie wymienione w ust.3;
2) istniejące ulice piesze, aleje - deptaki takie jak: fragment Alei Niepodległości, Stary Rynek, ul. Stefana
Żeromskiego, ul. Kupiecka, wzdłuż wschodniej pierzei sklepu Piotra i Pawła przy ul. Jana Kasprowicza,
ul. Mariacka, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Pod Filarami, ul. Sobieskiego;
3) planowane nowe ulice piesze, aleje pasaże, przejścia piesze i ścieżki w szczególności pomiędzy:
a) Starym Miastem i Rynkiem a ważnymi obiektami administracji publicznej położonymi przy Rondzie
11-tego Listopada i Wzgórzu Winnym oraz istniejącymi i planowanymi kompleksami handlowousługowymi oraz z planowanymi parkingami buforowymi dla strefy śródmiejskiej,
b) Starym Miastem a dworcami kolejowym i autobusowym,
c) przystankami transportu zbiorowego a pobliskimi terenami mieszkaniowymi.
5. Tereny szlaków turystycznych, są odzwierciedleniem utrwalonych kulturowo pieszych tras turystyczno
krajoznawczych, są to proponowane do zachowania:
1) znakowane szlaki PTTK: „Rezerwat Przyrody”, ”Mała Pętla Zielonogórska”;
2) fragment (w granicach miasta) szlaku wojewódzkiego Świdnica-Milsko n. Odrą, „Od Bobru do Odry”;
3) szlak miejski Schronisko PTSM ul. Wyspiańskiego – Amfiteatr;
4) szlak miejski Dworzec Główny PKP - do granic miasta w Jędrzychowie;
5) Szlak Kolejki Szprotawskiej;
6) szlak spacerowy Amfiteatr- Góra Wilkanowska.
6. Wskazane w studium istniejące tereny komunikacji pieszej podlegają ochronie, zachowaniu i podwyższaniu
ich walorów użytkowych i estetycznych.
7. Wskazane w studium nowe tereny mają charakter wytycznych kierunkowych i mogą być uzupełniane,
modyfikowane w przyszłych planach miejscowych.
8. W studium określa się ogólne wymogi odnośnie przyszłego zagospodarowania publicznych i
upublicznionych terenów komunikacji pieszej, z zastrzeżeniem iż rozwiązania te powinny znaleźć swoje
potwierdzenie w konkretnych ustaleniach przyszłych planów miejscowych, są to:
1) w jednostkach o symbolach A/1.S1, A/2.S1, A/16.S1 utrzymanie historycznej kompozycji, formy,
proporcji i skali publicznych terenów komunikacji pieszej oraz przyległej do niej zabudowy;
2) w jednostkach pozostałych utrzymanie istniejących i realizacja nowych publicznych terenów komunikacji
pieszej, z zachowaniem specyfiki i skali miejsca, indywidualnej kompozycji;
3) jednoznaczne przestrzenne wyodrębnienie terenów komunikacji pieszej w granicach terenów o innym
przeznaczeniu;
4) dążenie do uporządkowania prawnego lokalizacji upublicznionych terenów komunikacji pieszej;
5) dążenie do funkcjonalnego wyodrębnienia terenów pieszych i dopuszczenia w nich jedynie poruszania
się jedynie pojazdów uprzywilejowanych;
6) dopuszczeniem zabudowy w graniach upublicznionych terenach komunikacji pieszej, z zastrzeżeniem
pozostawienia co najmniej niezabudowanego parteru, w formie podcieni, arkad, zadaszonych agor,
galerii, rozwiązań charakterystycznych dla współczesnych wielkomiejskich terenów pieszych, z
zakazem ich zamykania lub ograniczenia swobody przejścia;
7) dopuszczenie lokalizacji wszelkich form niekubaturowego zagospodarowania wraz z elementami małej
architektury, ponikami, akcentami, fontannami, zielenią urządzoną;
8) dopuszczenie lokalizacji przejść podziemnych oraz podziemnego zainwestowania funkcjami usługowymi
pod warunkiem nie ograniczania swobody poruszania się i zagospodarowania na poziomie terenu;
9) dopuszczenie lokalizacji kubatur związanych z komunikacją pionową, takich jak windy, zadaszone
pochylnie;
10) wymóg indywidualnego urządzenie i wyposażenia terenów pieszych, w tym wysoki standard:
nawierzchni, oświetlenia i iluminacji, urządzeń infrastruktury technicznej;
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11) dopuszczenie lokalizacji zagospodarowania okazjonalnego i sezonowego oraz organizowania imprez
masowych;
12) pełna ochrona praw osób niepełnosprawnych, traktowanych jako równorzędnych użytkowników;
13) zapisy punktów 2),3),4),6),8),9) nie mają zastosowania w stosunku do Rynku;
14) zapisy punktów 2),3),4),6), nie mają zastosowania w stosunku do placu Bohaterów, placu Powstańców
Wielkopolskich i placu Pocztowego.
9. Dopuszcza się bez ograniczeń realizację obiektów budowlanych związanych z kształtowaniem docelowego
układu terenów komunikacji pieszej, w tym budowli takich jak: przejścia podziemne i nadziemne, kładki,
przepusty, z zastrzeżeniem, iż rozwiązania te powinny znaleźć swoje potwierdzenie w konkretnych
ustaleniach przyszłych planów miejscowych.

§40. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI – TERENY KOMUNIKACJI
ROWEROWEJ
1. W studium komunikacja rowerowa realizowana jest w granicach istniejących i projektowanych:
1)

terenów drogowych w ramach zintegrowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych
realizowanych w liniach rozgraniczających pasa drogowego dróg, w formie chodników, powierzchni
jezdnych, w których ruch rowerowy jest podporządkowany ruchowi kołowemu;

2) samodzielnych terenów komunikacji pieszej, realizowanych w liniach rozgraniczających Rynek i place:
Bohaterów, Powstańców Wielkopolskich, Pocztowy, oraz nowych proponowanych placów w formie
indywidualnego zagospodarowania centralnej i obrzeżnej strefy placu, w którym ruch rowerowy jest
podporządkowany w stosunku do ruchu pieszego;
3) pozostałych istniejących i proponowanych terenów komunikacji rowerowej, położonych w granicach
terenów o innym wiodącym przeznaczeniu, nie będących terenem w rozumieniu studium;
4) trasach rowerowych wytyczanych w przestrzeni miasta na podstawie indywidualnych kryteriów.
2. Tereny rowerowe w granicach terenów drogowych podlegają analogicznym uwarunkowaniom jak drogi i
obowiązują dla nich odpowiednie ustalenia par. 36 i 37.
3. W studium określa się ogólne zasady, które winny być uwzględniane na etapie projektowania i realizacji
tras rowerowych, są to:
1) rozwój sieci komunikacji rowerowej winien odbywać się w oparciu o przygotowany dla całego miasta
szczegółowy program rozwoju, opracowany na podstawie wcześniej przeprowadzonego monitoringu
trendów zachowań komunikacyjnych rowerzystów i dialogu społecznego oraz z uwzględnieniem
istniejącej infrastruktury, planów rozwojowych miasta, studiów wykonalności; program ten powinien
służyć zapewnieniu wysokich standardów infrastruktury rowerowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
pokrycia siecią miasta, zasad projektowania i wykonawstwa, a ujęte w nim wymogi powinny
obowiązywać dla wszystkich nowych inwestycji, remontów i modernizacji istniejącej i planowanej
infrastruktury rowerowej w mieście;
2) należy opierać się na metodologii i standaryzacji CROW , w tym:
a) pełna spójność źródeł i celów podróży objętych systemem rowerowym,
b) bezpośredniość: minimalizacja długości dojazdów,
c) wygoda: minimalizacja współczynnika opóźnienia, wysoka prędkość projektowa i ograniczenie stresu
rowerzysty, minimalizacja pochyleń niwelety i różnicy poziomów,
d) bezpieczeństwo: minimalizacja punktów kolizji z ruchem samochodowym, ujednolicenie prędkości,
eliminacja przeplatania torów ruchu oraz wzajemny kontakt wzrokowy,
e) atrakcyjność: system rowerowy jest czytelny dla użytkownika, bezpieczny społecznie, dobrze
powiązany z funkcjami miasta i odpowiada potrzebom użytkownika.
4. Tereny komunikacji rowerowej proponuje się kształtować w oparciu o:
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1) rowerostradę „Zielona Strzała”, stanowiącą trzon założenia i biegnącą od północy od Krępy
(kontynuacja w SUiKZP Gminy Zielona Góra) ul. Krępowską, ul Truskawkową ul. Poznańską, do Trasy
Północnej i poprzez Rondo Europy do ul. Sulechowskiej, powyżej placu Kolejarza, śladem dawnej linii
kolejowej w kierunku Kożuchowa, do ul. Nowojędrzychowskiej i do granic miasta w kierunku
Kożuchowa, planowanej w przypadku rezygnacji z innych wariantów wykorzystania dawnej linii
kolejowej, kształtowanej w sposób podkreślający jej nadrzędny charakter, szczególnie we fragmencie
przebiegu dawnej linii kolejowej;
2) trasy główne o układzie promienistym, wzdłuż głównych ulic podstawowego układu komunikacyjnego
oraz w koordynacji z planami rozwoju sieci ścieżek rowerowych gminy Zielona Góra i Świdnica, oraz
planami rozwoju sieci dróg komunikacji rowerowej o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym,
kształtowanych w sposób pozwalający obsługiwać optymalnie kategorie ruchu: dompraca/nauka/rekreacja;
3) trasy zbiorcze i łącznikowe, wzdłuż głównych ulic podstawowego układu komunikacyjnego,
kształtowanych w sposób pozwalający obsługiwać w optymalnie kategorie ruchu: dom-praca/nauka;
4) ścieżki lokalne, zintegrowane z siecią ścieżek głównych, w obszarze śródmieścia (z wyłączeniem lub
uwzględnieniem Alei Niepodległości), kształtowane w sposób pozwalający zintegrować w jednej
przestrzeni publicznej ruch pieszy i ruch rowerowy z utrzymaniem pierwszeństwa ruchu pieszego;
5) ścieżki lokalne, zintegrowane z siecią ścieżek głównych, w obszarze terenów mieszkaniowych,
kształtowanych w sposób pozwalający obsługiwać optymalnie kategorie ruchu: domnauka/zabawa/zakupy;
6) integrację z siecią ścieżek użytkowanych jako ścieżki rekreacyjne, wyznaczane w koordynacji z planami
rozwoju sieci ścieżek rowerowych gminy Zielona Góra i Świdnica, oraz planami rozwoju sieci dróg
komunikacji rowerowej o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym, kształtowanych
różnorodnie, z różnym stopniem trudności, w różnych kategoriach atrakcyjności oraz z uwzględnieniem
wniosków potencjalnych użytkowników.
5. Wyznaczone w studium trasy mają charakter wytycznych kierunkowych i mogą być uzupełniane,
modyfikowane na innych etapach prac planistycznych.
6. Dopuszcza się bez ograniczeń realizację obiektów budowlanych związanych z realizacją docelowego
układu terenów komunikacji pieszej i rowerowej, w tym budowli takich jak: przejścia podziemne i
nadziemne, kładki, przepusty, z zastrzeżeniem, iż rozwiązania te powinny znaleźć swoje potwierdzenie w
konkretnych ustaleniach przyszłych planów miejscowych.

§41. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
1. W odniesieniu do systemów transportu kolejowego należy dążyć jednocześnie: do rozwijania połączeń w
transporcie pasażerskim i ograniczenia ruchu tranzytowego w transporcie towarowym, w tym związanym z
przewozami substancji i produktów niebezpiecznych.
2. Należy wspierać koncepcję budowy północnej obwodnicy kolejowej, łącznicy - ok. 15,0 km, w stacji
Czerwieńsk.
3. Należy dążyć do podniesienia jakości połączeń z Zielonej Góry na linii C-E 59 – odnośnie czasu,
bezprzesiadkowości oraz stosowanego taboru i dostosowania jej do standardów układu AGTC oraz
zniesienia różnic pomiędzy nią a alternatywnymi połączeniami: Berlin – Wrocław – Górny Śląsk – Kraków
E20, C-E20 przez Poznań i E30, C-E30 przez Wrocław.
4. Istniejące i czynne linie kolejowe winny być wykorzystywane dla podróży o krótkim zasięgu to jest
miejskich i podmiejskich, ze względów ekonomicznych może się to ograniczyć głównie do okresu
sezonowego, dla obsługi ruchu turystycznego w granicach powiatu i dalszego sąsiedztwa. Mogą one
stanowić uzupełnienie komunikacji autobusowej, ale w swoim obecnym kształcie nie zastąpią miejskiej i
podmiejskiej autobusowej komunikacji publicznej. Ewentualne uatrakcyjnienie tych linii, sprzyjające
większemu wykorzystaniu transportu kolejowego wymaga modernizacji i zwiększenia liczby przystanków i
odpowiedniego ich zagospodarowania, dopasowaniu rozkładu jazdy i częstotliwości kursowania do potrzeb
pasażerów.
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5. W zakresie budowy nowej infrastruktury kolejowej należy rozważyć względy: ekonomiczne, techniczne i
organizacyjne, prestiżowe i atrakcyjności turystycznej wykorzystania istniejących elementów infrastruktury
kolejowej nieczynnej linii „Kolei Szprotawskiej” oraz uzupełnienia jej i rozbudowy pod kątem realizacji
szybkiej kolei miejskiej.
6. Elementy istniejącej infrastruktury kolejowej w zależności od swojej wartości zabytkowej oraz względów
wskazanych w ust.5 mogą:
1) być uznane za świadków historii, zabezpieczone przed dalszą degradacją i objęte ochroną na mocy
prawa miejscowego;
2) zostać wykorzystane przy realizacji szybkiej kolei miejskiej;
3) zostać dostosowane do potrzeb nowego sposobu użytkowania;
4) zlikwidowane.
7. Kierunki rozwoju transportu kolejowego wprowadzono do rysunku studium nr IIC w formie symboli
graficznych podkreślających istniejące i pożądane z punktu widzenia miasta nowe relacje, które winny być
realizowane w przyszłych opracowaniach planistycznych.
8. Wyznaczone w studium trasy mają charakter wytycznych kierunkowych i mogą być uzupełniane,
modyfikowane na innych etapach prac planistycznych.

§42. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO
1. W odniesieniu do systemu transportu zbiorowego należy dążyć do dywersyfikacji dostawców usług
przewozowych z równoczesnym zapewnieniem:
1) wysokiego standardu świadczonych usług - jakość taboru;
2) spójności systemów transportu zbiorowego lokalnego i regionalnego;
3) spójnego dla wszystkich przewoźników „łańcucha transportowego” - wspólne węzły przesiadkowe,
integracja z systemem „parkuj i idż” i „parkuj i jedź”;
4) eliminacji zbędnego powielania tras i koordynacji rozkładów jazdy w dostosowaniu do realnych, w tym
zindywidualizowanych potrzeb pasażerskich:
a) linie nocne,
b) równe interwały kursów dla poszczególnych linii o częstotliwości dostosowanej do obciążenia ruchem
i pozwalającej dostać się w komunikacyjne kluczowe dla miasta miejsca w akceptowalnym dla
pasażerów czasie,
c) przejrzysty i zapamiętywany schemat tras i oznaczeń linii;
5) jednolitego systemu taryfowego, w tym: biletów ważnych na całą podróż, z możliwością przesiadki,
ważności i u każdego przewoźnika, biletów różnoterminowych;
6) koordynacji komunikacji zbiorowej ze środkami komunikacji indywidualnej, możliwość przewozu
rowerów, przystanki w okolicy ścieżek rowerowych i parkingów przesiadkowych;
7) dostępności środków transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych;
8) możliwości planowania podróży dzięki systemom informacji internetowej;
9) wprowadzena mechanizmów marketingowych, akcji promocyjnych, kampanii informacyjnych.
2. W zakresie organizacji sieci transportu zbiorowego należy:
1) stworzyć dostosowaną do potrzeb pasażerów sieć opartą na podstawowych, niezbędnych, często
kursujących liniach posiadających niezmienne, nie kluczące trasy w układzie promienistym i
obwodnicowym, obsługujących główne relacje oraz na systemie centrów przesiadkowych,
pozwalających na sprawne i szybkie przemieszczanie się podróżnych;
2) wydzielić na ciągach komunikacyjnych najbardziej obciążonych ruchem kołowym i kluczowych dla
komunikacji autobusowej - duże potoki ruchu i krótkie interwały, wydzielonych pasów ruchu dla
autobusów z równoczesnym ustaleniem dla nich priorytetu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;
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3) wydzielić dla komunikacji lokalnej zwarte miejsca przesiadkowe przy wlotach i wylotach skrzyżowań i
miejsca przesiadkowe obustronne w linii rozdzielających jezdnie pasów zieleni;
4) wydzielić dla komunikacji regionalnej węzły zintegrowane z węzłami komunikacji lokalnej;
5) wszystkie nowe i modernizowane obiekty transportu zbiorowego dostosować do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz sukcesywnie likwidować bariery dla osób niepełnosprawnych w obiektach
istniejących.
3. Zmiany i rozwój sieci transportu zbiorowego powinny uwzględniać:
1) włączenie do niej ścisłego centrum miasta, w miejsce wyeliminowanych w ramach porządkowania
śródmiejskiej sieci parkingów miejsc parkingowych;
2) uzupełnienie sieci o połączenia obwodnicowe pozwalające połączyć ze sobą osiedla położone na
wschodzie – KDM, z osiedlami położonymi na południu i zachodzie: Piastowskie, Kilińskiego,
Kościuszki;
3) uzupełnienie sieci o połączenia obwodnicowe na północy miasta, w tym: ciągiem ul. Zdrojowej i
Rzeźniczaka;
4) włączenie do sieci nowo budowanych dróg i ulic publicznych, w tym nowo projektowanych odcinków
obwodnicowych;
5) dowiązanie w strefie bezpośrednich dojazdów okolicznych miejscowości zwłaszcza z kierunków na
Przylep, Stary i Nowy Kisielin, Raculę i Ochlę.

§43. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI LOTNICZEJ
1. Współpraca w działaniach wojewódzkich odnoszących się do utrzymania lotniska pasażerskiego w
Babimoście, jako portu regionalnego poziomu III klasyfikacji lotnisk.
2. Współpraca w procesie dywersyfikacji obsługi połączeń przez innych przewoźników, w celu
zagwarantowania utrzymania i rozwoju połączeń krajowych jak i międzynarodowych.
3. Współpraca w zakresie rozwoju lotniska sportowego w Przylepie, zaliczonego do poziomu V klasyfikacji
lotnisk.
4. Współpraca w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego regionalnego, w celu zapewnienia dogodnego
połączenia miasto-lotnisko - modernizacja S3, modernizacja drogi krajowej DK-32, modernizacja drogi
wojewódzkiej DW-304.
5. Współpraca w zakresie utrzymania statusu obu lotnisk jako przejść granicznych.
6. Współpraca w zakresie promocji połączeń realizowanych przez lotnisko w Babimoście w przygranicznych
regionach Niemiec.

ROZDZIAŁ 7.
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§44. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Dotyczy kierunków rozwoju całej infrastruktury technicznej miasta:
1) W studium określa się, iż docelowo wszystkie tereny zurbanizowane i zabudowane winny mieć
zapewniony dostęp do następujących mediów, których realizacja leży po stronie:
a) zadań własnych miasta, są to:
a1) sieci wodociągowe,
a2) sieci kanalizacji sanitarnej,
a3) sieci kanalizacji deszczowej,
b) zadań własnych dysponentów, są to:
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b1) sieci elektroenergetyczne,
b2) sieci gazowe,
b3) sieci ciepłownicze,
b4) sieci teletechniczne,
b5) sieci inne.
2) Rozwój poszczególnych systemów infrastruktury technicznej powinien docelowo zagwarantować:
a) pełne pokrycie zapotrzebowania na wszystkie media niezbędne do realizacji strategicznych celów
miasta,
b) rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz systemów
umożliwiających pozyskanie energii cieplnej dla celów gospodarczych i grzewczych, stanowiącej
istotny element polityki proekologicznej miasta.
3) Miasto winno stymulować rozbudowę infrastruktury technicznej przez jej dysponentów (właścicieli),
traktując ich budowę i eksploatację nie tylko w kategoriach czystego rachunku ekonomicznego
poszczególnych przedsiębiorstw, ale jako element wspólnej polityki proekologicznej prowadzonej przez
miasto i dysponentów sieci.
4) Miasto winno przewidzieć rezerwy terenowe dla realizacji niezbędnych rozwiązań infrastrukturalnych.
5) Ilekroć w dalszej części studium jest mowa o wyżej wymienionych sieciach, pod tym pojęciem rozumie
się ustalenia dotyczące całości danej problematyki branżowej to jest: sieci, przyłącza, obiekty
technologiczne i inżynierskie, budynki i budowle, zgodnie z przyjętą szczegółowością jej zapisu
studium.
6) Dla wszystkich przebudowywanych istniejących i planowanych elementów infrastruktury technicznej
wymienionych poniżej w ust. 2 -8 - w zależności od ich rodzaju i specyfiki, należy zachować strefy
obsługi technicznej - ograniczonej zabudowy, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych, a także
należy uzgodnić szczegółowe zadania inwestycyjne z ich właścicielem - dysponentem.
2.W zakresie systemu zaopatrzenia w energię elektryczną oraz utrzymania i rozwoju terenów, budowli i
obiektów energetyki obowiązują następujące warunki w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i
obsługi:
1) U podstawy polityki zaopatrzenia w energię elektryczną leży korzystna sytuacja energetycznego
zasilania miasta, zapewniająca możliwość zwiększonego poboru mocy bez konieczności poniesienia
znacznych nakładów inwestycyjnych.
2) Polityka miasta w zakresie kształtowania systemu wykorzystania energii elektrycznej obejmuje:
a) zasadę wykorzystania - na równi z gazem, energii elektrycznej jako czystego nośnika energii do
celów grzewczych obiektów projektowanych i istniejących,
b) zastępowania napowietrznych linii 15 kV i 1 kV liniami kablowymi,
c) obniżenie strat sieciowych,
d) pośrednio zmniejszenie poziomu kosztów dostarczania energii elektrycznej.

3) Obowiązują następujące przesądzenia w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:
a) istniejący układ sieci elektroenergetycznej gwarantuje pokrycie istniejącego zapotrzebowania mocy
przy bardzo wysokim stopniu bezpieczeństwa energetycznego,
b) istniejąca infrastruktura będzie rozbudowywana w miarę potrzeb, ewentualne przebudowy
istniejących urządzeń elektroenergetycznych mogą być wykonane po uzyskaniu warunków
przebudowy od dysponenta sieci,
c) ustala się rozwój sieci średniego i niskiego napięcia w obszarze zainwestowania,
d) dopuszcza się przebieg projektowanych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz
lokalizację stacji transformatorowych na terenach budowlanych i leśnych,
e) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na zasadzie zawartego porozumienia z
właścicielem nieruchomości,
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f) dopuszcza się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych,
g) ustala się wykonanie zasilania nowych odbiorców poprzez ułożenie sieci rozdzielczej NN
napowietrznej lub kablowej ze stacji transformatorowych 15/04 kV,
h) w przypadku braku mocy na istniejących stacjach transformatorowych zakłada się ich przebudowę i
budowę nowych stacji,
i) dla linii napowietrznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych należy
zachować strefy ograniczonej zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

4) W pierwszej kolejności w ramach nowych inwestycji należy:
a) wymienić przewody w liniach 110 kV „pierścienia” Zielonej Góry na większy przekrój, bez zmiany
trasy linii oraz stanowisk,
b) przy realizacji wymiany przewodów Południowej Obwodnicy – od ul. Kożuchowskiej przez Wzgórza
Piastowskie do ul. Łużyckiej zastąpć napowietrzną linię 110 kV linią kablową podziemną,
c) wykonanie powiązania stacji GPZ Braniborska z planowaną stacją 400/220/110 kV w Nowej Soli z
wykorzystaniem odcinka istniejącej linii relacji Kisielin – GPZ Braniborska.
5) Istniejące i projektowane sieci wysokiego i średniego napięcia, wyznaczono na rysunku IID z
zastrzeżeniem, iż dla nowoprojektowanych elementów infrastruktury elektroenergetycznej
zaproponowane przebiegi oraz lokalizacje mają charakter informacyjny i wymagają uściślenia (z
dopuszczeniem zmiany) na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania.
3. W zakresie systemu zaopatrzenia w gaz oraz utrzymania i rozwoju terenów, budowli i obiektów
gazownictwa obowiązują następujące warunki w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi
sieci gazowych - gaz GZ41,5:
1) wyposażenia miasta w sieć gazową;
2) podstawowe zaopatrzenie zagwarantowano z:
a) gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Katowice-Zielona Góra o średnicy nominalnej
DN 250 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa,
b) odgałęzienia w/c do stacji redukcyjno-pomiarowej Jędrzychów, DN 150, PN 6,3 MPa,
c) stacja redukcyjno-pomiarowa I0 Jędrzychów;
3) ustala się zasilanie poszczególnych nowych odbiorców z istniejącej sieci i stacji gazowych
dysponujących znaczną rezerwą przepustowości;
4) przewiduje się rozbudowę stacji I0 : Chynów, Jędrzychów i Kisielin;
5) powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej i usług wymagać będzie jedynie budowy podłączeń
gazowych z niewielkimi inwestycjami w sieci rozdzielczej;
6) należy uwzględnić rezerwy terenowe pod gazowe sieci rozdzielcze;
7) zakłada się wykorzystanie gazu (lub energii elektrycznej) do celów grzewczych przede wszystkim
obiektów nowopowstających lub przebudowywanych;
8) sieci gazowe rozdzielcze należy prowadzić przy maksymalnym wykorzystywaniu tras w liniach
rozgraniczających układu ulic, tj. w przestrzeni publicznej, uwzględniając zasadę najkrótszego
włączenia;
9) istotnym ogranicznikiem w powszechnym stosowaniu przez odbiorców domowych gazu jako czystego
nośnika energii cieplnej są aktualne ceny gazu, w związku z tym należy rozważyć system preferencji w
powiązaniu z proekologicznym programem strukturalnym.
4. W zakresie systemu zaopatrzenia w wodę oraz utrzymania i rozwoju terenów, budowli i obiektów
obowiązują następujące warunki w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci
wodociągowych:

1) utrzymanie i rozbudowę istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę miasta Zielona Góra;
2) ochronę istniejących ujęć wody pitnej wraz z obowiązującymi dla nich strefami ochrony bezpośredniej i
pośredniej;
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3) wprowadzenie działań ograniczających straty wody w sieci wodociągowej oraz powstawania wtórnych
zanieczyszczeń:
a) sukcesywną wymianę zużytych odcinków sieci wodociągowej,
b) utrzymanie i sukcesywne odnawianie ochronnych źródeł i ujęć wody służących do zbiorowego
zaopatrzenia ludności, odpowiednie wydzielenie i oznakowanie oraz użytkowanie ich zgodnie z
przepisami odrębnymi;

4) dla poprawy warunków zasilania miasta w wodę ustala się program rozbudowy systemu obejmujący w
pierwszej kolejności:
a) wykonanie sieci wodociągowej dla Chynowa ( w zakresie terenów jej nieposiadających) i Kisielińskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej,
b) zaopatrzenie terenów mieszkaniowych na północ od Trasy Północnej poprzez budowę nowej
magistrali bądź wybudowanie lokalnego ujęcia wody,
c) przedłużenie odcinków magistrali do Jędrzychowa,
d) wykonanie magistrali drugostronnie zasilających Kisielińską Dzielnicę Mieszkaniową,
e) budowę sieci wodociągowej na nowych obszarach planowanych pod zabudowę;

5) zapewnienie rezerwowych systemów zaopatrzenia miasta w wodę pitną niezbędnych w przypadku
sytuacji awaryjnych i nadzwyczajnych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę do zewnętrznego
gaszenia pożarów oraz do instalacji i urządzeń przeciwpożarowych;

6) opracowanie koncepcji zasilania miasta Zielona Góra w wodę z uwzględnieniem istniejących źródeł
oraz nowych perspektywicznych kierunków zasilania, która umożliwi zwiększenie poboru zwiększonej
ilości wody podziemnej w perspektywie rozbudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę miasta
Zielona Góra.
5. W zakresie systemu kanalizacji oraz utrzymania i rozwoju terenów, budowli i obiektów kanalizacji
obowiązują następujące warunki w odniesieniu do podstawowego systemu obsługi:

1) kontynuacja realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, łącznie z budową lokalnych
przepompowni ścieków;

2) budowa systemu kanalizacji sanitarnej Chynowa i Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej;
3) budowa systemu kanalizacji rozdzielczej na nowych obszarach planowanych pod zabudowę;
4) odprowadzenie ścieków bytowo–gospodarczych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej;

5) zakaz prowadzenia gospodarki ściekowej, mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe
oraz zakaz wprowadzania ścieków do wód i do ziemi;

6) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;
7) nakazuje się docelowo odwodnienie tras komunikacyjnych, parkingów, placów manewrowych,
postojowych i magazynowo-składowych, stacji benzynowych do kanalizacji deszczowej, po uprzednim
podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) wymóg podczyszczania ścieków deszczowych do parametrów określonych w przepisach odrębnych
przed odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej, ze względu na ropopochodne i inne substancje
zanieczyszczające;

9) dla zapewnienia poprawy obsługi miasta ustala się rozbudowę systemu kanalizacyjnego obejmującą w
pierwszej kolejności:
a) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w systemie rozdzielczym,
b) przebudowa kanalizacji w rejonie objętym kanalizacją ogólnospławną.
6. W zakresie
systemu zagospodarowania wód opadowych obowiązują następujące warunki w
odniesieniu do podstawowego systemu obsługi:
1) rezerwacja terenów w przyszłych planach miejscowych dla elementów systemów zagospodarowania
wód opadowych;
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2) rozbudowa i budowa kanałów oraz zbiorników retencyjnych dla poszczególnych rejonów miasta w
zlewniach cieków: Dłubnia, Gęśnik i Łącza;
3) rozwiniecie systemów opóźniających niekorzystne efekty deszczy nawalnych;
4) uwzględnianie wytycznych programów, koncepcji, projektów opracowywanych w celu
zagospodarowania wód opadowych, w szczególności „Koncepcji zagospodarowania i odprowadzania
wód opadowych z terenu Miasta Zielona Góra”.
7. W zakresie systemów telekomunikacyjnych oraz utrzymania i rozwoju terenów, budowli i obiektów
telekomunikacji obowiązują następujące warunki w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i
obsługi:
1) istniejący układ sieci telekomunikacyjnych, jest dobrze rozbudowany, zabezpiecza aktualne potrzeby
mieszkańców i usług, oraz stwarza możliwości podłączenia nowych odbiorców, jedynym ograniczeniem
w dostępności są duże odległości do potencjalnych użytkowników sieci telekomunikacyjnej;
2) zaleca się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta, w zależności od możliwości
terenowych i ekonomicznych nowe urządzenia na sieci należy lokalizować w przestrzeni publicznej,
centrale na działkach wydzielonych oraz w terenach nowoprojektowanych kompleksów zabudowy - bez
konieczności rozgraniczania terenu;
3) podstawowe wymagania dotyczące sytuowania linii telekomunikacyjnych w stosunku do innych
przewodów sieciowych, budynków, ogrodzeń, słupów oświetleniowych i drzew określają normy
branżowe i przepisy odrębne;
4) nowe anteny telefonii bezprzewodowych należy lokalizować w granicach samodzielnych działek lub na
obiektach, w miejscach nie eksponowanych, przy zachowaniu wszystkich wymogów lokalizacyjnych i
formalno prawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) należy dążyć do nie lokalizowania stacji i urządzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych w
bezpośrednim sąsiedztwie, to jest w odległości mniejszej niż 30m od budynków funkcji: M1, M2, M3,
M4, M5, Z2.
8. W zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło oraz utrzymania i rozwoju terenów, budowli i obiektów
ciepłownictwa obowiązują następujące warunki w odniesieniu do podstawowego systemu:
1) system ciepłowniczy w obszarze miasta obsługiwany jest przez Elektrociepłownię Zielona Góra;
2) system pokrywa potrzeby strefy śródmiejskiej, budownictwa mieszkaniowego - głównie
wielorodzinnego, oświaty, administracji, zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej;
3) dla zabudowy jednorodzinnej źródłem ciepła powinna być sieć gazowa lub elektryczna, bądź też inne
ekologiczne źródło, takie które pozwoli na terenie miasta uzyskać standardy zapewniające niską emisję
pyłów i gazów;
4) zaleca się docelową likwidację indywidualnych kotłowni węglowych i pieców, wymianę systemu
ogrzewania na gazowy, elektryczny lub proekologiczny, a w przypadku utworzenia grupy kwalifikującej
się do zasilania z sieci ciepłowniczej podłączenie jej do systemu miejskiego;
5) docelowo należy rozważyć możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dotyczy to głównie
gazu wysypiskowego wytwarzanego w procesie termolizy katalitycznej na składowisku odpadów
„Racula”, biomasy w postaci odpadów drzewnych oraz energii słonecznej do zastosowania w
budownictwie indywidualnym.
8. Ustala się, iż w zakresie systemów oraz terenów, budowli i obiektów infrastruktury innej, w przyszłych
planach miejscowych możliwe jest uwzględnienie dodatkowych nie wymienionych w pkt. 2 -7 systemów
infrastruktury technicznej takich jak: telewizja kablowa, sieci alarmowe, pod warunkiem sprecyzowania dla
nich indywidualnych wytycznych i warunków realizacyjnych.

§45. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI
1. W zakresie systemów składowania i przechowywania obowiązują:
1) Ze względu na warunki terenowe i fizjograficzne planuje się rozbudowę i modernizację istniejącego
składowiska odpadów – Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Racula”.
2) Wymieniona w pkt. 1 inwestycja obejmować będzie:
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a) rozbudowę składowiska o kolejną kwaterę,
b) budowę linii sortowniczej dla odpadów szklanych,
c) modernizację magazynu odpadów niebezpiecznych,
d) rozbudowę istniejącej instalacji
organicznych - kompostownia,

do

mechaniczno-biologicznego

unieszkodliwiania

odpadów

e) budowę instalacji termolizy katalitycznej w kompostowni celem energetycznego wykorzystania gazu
wysypiskowego.
2. W zakresie systemów przetwarzania i utylizacji obowiązują:

1) Działania miasta nadal będą zmierzały w kierunku rozszerzenia form segregacji śmieci tam, gdzie one
powstają, co pozwoli na zmniejszenie kosztów ich wywozu, a także wykorzystanie surowców wtórnych
w ramach przetwarzania i utylizacji.

2) Dla osiągnięcia celu wymienionego w pkt. 1 zakłada się:
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez wymóg segregacji, zagospodarowania i
unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej wśród mieszkańców dotyczącej segregacji odpadów
domowych oraz możliwości ich wykorzystania,
c) zapewnienie systemu odbioru surowców wtórnych,
d) zakaz składowania odpadów oraz obowiązek ich krótkoterminowego przechowywania wyłącznie w
pojemnikach na terenie poszczególnych nieruchomości,
e) dopuszczenie gromadzenia wyłącznie odpadów wytworzonych na własnej działce lub
przeznaczonych do wykorzystania na niej z zastrzeżeniem, iż ilość i czas składowania muszą być
uzasadnione stosowaną technologią wywozu i utylizacji.
3) Na podmioty gospodarcze, wytwarzające odpady, a w szczególności odpady niebezpieczne, należy
nałożyć obowiązek zapobiegania skażenia gleb, wód i powietrza poprzez:
a) identyfikację i monitoring źródeł odpadów i ścieków - w tym toksycznych, wraz z
stosownych decyzji na ich wytwarzanie, składowanie i utylizację,

uzyskaniem

b) docelowo przeciwdziałanie wytwarzaniu i składowaniu na terenie miasta substancji toksycznych ścieków i odpadów, produkowanych w małych przedsiębiorstwach lokalnych,
c) zapewnienie odpowiedniego gromadzenia i zabezpieczania przed kontaktem tych substancji z
glebami i z wodami powierzchniowymi,
d) organizację i nadzór okresowego odbioru substancji toksycznych od wytwórcy i przekazanie ich do
utylizacji.
4) Masy ziemne i skalne powstające podczas robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, jeżeli będą w
przyszłości wykorzystywane do rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych zgodnie
z przepisami odrębnym, nie stanowią odpadów.

ROZDZIAŁ 8.
OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
§46. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1. W studium wyznacza się obszar przestrzeni publicznych, do którego należą obszary przestrzeni:
komunikacyjnych, turystycznych, zielonych i wspomagających.
2. Do obszaru przestrzeni publicznych z uwagi na stan własności i władania należą:
1) przestrzenie publiczne komunikacyjne i turystyczne, położone na gruntach miasta, skarbu państwa,
2) przestrzenie upublicznione komunikacyjne i turystyczne, położone na gruntach pozostałych.
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3) przestrzenie upublicznione wspomagające, położone na gruntach: miasta, skarbu państwa i
pozostałych.
3. Obszarem mogącym przyjmować funkcje obszaru przestrzeni publicznych są obszary przestrzeni
zielonych, w zależności od ich szczegółowego przeznaczenia, form własności i stopnia udostępnienia dla
ogółu użytkowników przestrzeni miejskiej.

§47. OBSZARY PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH
1. Obszar przestrzeni publicznych komunikacyjnych to, użytkowane i dostępne dla ogółu istniejące i
planowane przestrzenie takie jak: ulice i place - w tym drogi i ulice publiczne, ciągi piesze oraz drogi
wewnętrzne, wraz z urządzeniami pomocniczymi, wyznaczone na rysunku studium za pomocą linii
rozgraniczających oraz położone wewnątrz poszczególnych terenów wyodrębniane graficznie w przyszłych
planach miejscowych.
2. W obszarze tym obowiązują ustalenia analogiczne jak dla terenów dróg i ulic publicznych i wewnętrznych,
par. 36 i par. 37, a także terenów pieszych, par. 39.

§48. OBSZARY PRZESTRZENI TURYSTYCZNYCH
1. Obszar przestrzeni publicznych turystycznych i upublicznionych turystycznych to, użytkowane i dostępne
dla ogółu, istniejące i planowane przestrzenie takie jak: przejścia piesze, szlaki i ścieżki turystyczne, trasy
rowerowe wraz z urządzeniami pomocniczymi, nie będące terenem w rozumieniu studium, wyznaczone na
rysunku w sposób orientacyjny liniami przerywanymi.
2. W obszarze tym obowiązują ustalenia analogiczne jak dla terenów pieszych i rowerowych, par.39 i par. 40.

§49. OBSZARY PRZESTRZENI ZIELONYCH
1. Obszar przestrzeni zielonych przejmujące funcie przestrzeni publicznych i upublicznionych to, użytkowane
i dostępne dla ogółu istniejące i planowane przestrzenie takie jak: parki leśne, parki, skwery, tereny
rekreacyjne, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
wyznaczone na rysunku
za pomocą linii
rozgraniczających, a także zielone połączenia, aleje i ścieżki, nie będące terenem w rozumieniu studium,
wyznaczone na rysunku w sposób orientacyjny, liniami przerywanymi.
2. W obszarze tym obowiązują ustalenia analogiczne jak dla terenów pieszych, par.39, a także określone w
par. 22 .

§50. OBSZARY PRZESTRZENI WSPOMAGAJĄCYCH
1. Obszar przestrzeni upublicznionych - wspomagających to, użytkowane i dostępne dla ogółu istniejące i
planowane nieruchomości i wnętrza obiektów budowlanych użyteczności publicznej związane z: ochroną
zdrowia i opieką społeczną, administracją i łącznością, nauką, oświatą, kulturą, kultem religijnym, handlem
i gastronomią wraz z przynależnymi do tych obiektów: dojściami, dojazdami, dziedzińcami i parkingami,
zielenią urządzoną i ogrodami, w większości przypadków nie będące terenem w rozumieniu studium.
2. Obszar przestrzeni upublicznionych - wspomagających winien być przedmiotem ustaleń przyszłych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ 9.
OBSZARY PROBLEMOWE
§51. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ
Przekształceniom rozumianym jako przekształcenia funkcjonalno – przestrzenne, podano większość
wyodrębnionych w studium terenów. Szczegółowy zakres tych zmian został określony w kartach terenu.
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§52. OBSZARY WYMAGAJĄCE REHABILITACJI
1. Pod pojęciem rehabilitacji rozumie się przekształcenia mające na celu zatarcie istniejących kontrastów w
stosunku do tradycyjnie kształtowanej zabudowy miejskiej oraz podniesienie estetyki i „humanizacji”
zabudowy wielorodzinnej powstałej w okresie lat 60-80, ukształtowanej w formie wielkoblokowych osiedli
mieszkaniowych. Do rehabilitacji wyznacza się następujące osiedla:
1) Osiedle Przyjaźni;
2) Osiedle Łużyckie;
3) Osiedle Słoneczne;
4) Osiedle Pomorskie;
5) Osiedle Piastowskie.
2. W osiedlach tych należy podjąć działania polegające na:
1) wyraźnym przestrzennym i własnościowym wyodrębnieniu przestrzeni publicznych i upublicznionych,
podnosząc ich atrakcyjności użytkową i przestrzenną;
2) lepszym wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i terenowych;
3) zahamowaniu tendencji do ucieczki aktywnych gospodarczo, zamożniejszych grup społeczeństwa do
osiedli peryferyjnych lub poza granice miasta;
4) kompleksowym rozwiązaniu problemów komunikacji i systemu parkowania, w granicach poszczególnych
terenów studium.
5) pełnym wykorzystaniu infrastruktury technicznej i społecznej.
3. W miarę realizacji polityki przestrzennej i posiadanych środków, przedsięwzięciami rehabilitacyjnymi
powinny być objęte różne rodzaje istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej o dużej intensywności
zabudowy i intensywności zaludnienia, do których zalicza się:
1) obszary zabudowy mieszkaniowej usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie lub wewnątrz przestrzeni
publicznych o reprezentacyjnym znaczeniu oraz przy najbardziej ruchliwych trasach miasta i trasach
transportu zbiorowego, położone przed wszystkim w granicach terenów o symbolach S1;
2) obszary zabudowy mieszkaniowej blokowej zrealizowane w technologii uprzemysłowionej, w granicach
terenów o symbolach M2, M4, dla których proces rehabilitacji będzie ekonomicznie i technicznie
uzasadniony.
4. W ww obszarach tych należy podjąć działania polegające na:
1) podniesieniu jakości przestrzeni urbanistycznej poprzez uczytelnienie zasad kompozycji, wyodrębnienie
i porządkowanie przestrzeni publicznych i upublicznionych oraz podniesienie ich jakości i atrakcyjności;
2) poprawie estetyki i standardów technicznych budynków - kolorystyka, detal, zwieńczenia, dachy,
docieplenia, dobudowy lub likwidacje kondygnacji, dobudowy w rzucie budynków;
3) uporządkowaniu i wprowadzeniu nowej zieleni wysokiej i zakomponowania zieleni niskiej;
4) wzbogaceniu obszaru elementami małej architektury o wysokim poziomie technicznym i estetycznym;
5) dbałości o atrakcyjne nawierzchnie, urządzenia ciągów spacerowych, placów i ścieżek rowerowych;
5) wzbogaceniu obszarów o brakujące elementy infrastruktury społecznej oraz wyposażenia w
podstawowe usługi;
6) wprowadzeniu zasady ruchu uspokojonego, stref dominacji ruchu pieszego;
7) kompleksowym rozwiązywaniu problemów parkingowych.
5. Tereny, w całości lub w części, wymagające rehabilitacji to: wymienione w ust. 3 obszary oraz obszary
wskazane w odpowiednich kartach terenów studium.
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§53. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI
1. Pod pojęciem rewitalizacji rozumie się złożony długofalowy proces przemian przestrzennych, społeczno –
gospodarczych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy
jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i
odbudowy więzi społecznych. Proces ten ukierunkowany jest na wspieranie miejscowych inicjatyw
związanych z aktywizacją i rozwojem funkcji kultury, turystyki i sportu, infrastruktury służącej rozwojowi
gospodarczemu oraz infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i komunalnej. Działaniom rewitalizacyjnym
należy poddać w szczególności centrum i śródmieścia miasta.
2. Pożądanymi działaniami są:
1) porządkowanie historycznej tkanki urbanistycznej, poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych
przestrzeni w harmonii z otoczeniem;
2) renowacje budynków o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym, w tym ich adaptacje
na cele: edukacyjne, turystyczne, kulturalne, gospodarcze i społeczne;
3) konsekwentne prowadzenie prac konserwatorskich, w tym odnawianie fasad i dachów budynków
znajdujących się w rejestrze zabytków oraz budynków pozostałych o znacznej wartości
architektonicznej oraz znaczeniu historycznym i kulturowym wraz z zagospodarowaniem przyległego
terenu;
4) remonty, przebudowy i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, grzewczej i gazowej;
5) adaptacje, przebudowy, remonty i budowa nowych budynków wraz z przyległym otoczeniem na cele
edukacyjno - społeczne, obejmujące między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
średnie i ponad gimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, ośrodki walki z patologiami społecznymi
– w tym: walki z narkomanią, alkoholizmem, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży,
domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej oraz obiekty służące pomocy społecznej – w tym: pomocy dla
samotnych matek z dziećmi, zapobiegania przestępczości, punkty służące pomocą i
przekwalifikowywaniem byłych więźniów;
6) remonty, przebudowy i budowa nowych przestrzeni publicznych, obejmujące między innymi: Rynek,
place, skwery, parkingi, place zabaw dla dzieci, małą architekturę, ogólnodostępne toalety miejskie,
realizując w tych przestrzeniach: tarasy widokowe, fontanny, miejsca rekreacji, ławki, kosze na śmieci,
tereny zielone takich jak: zieleń wysoka, niska i trawniki oraz prowadząc prace restauracyjne na terenie
istniejących parków;
7) poprawa funkcjonalności ruchu kołowego w tym parkowania, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni
publicznych, w tym:
a) remonty, przebudowy lub modernizacje dróg lokalnych i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych
oraz komunalnych dróg osiedlowych, między innymi wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie
stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni oraz małych obiektów inżynieryjnych,
b) budowy, remonty lub przebudowy chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace
infrastrukturalne lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych,
rowerzystów lub zwierząt, w tym budowa, przebudowa lub remont ścieżek rowerowych,
c) wprowadzenie kompleksowego systemu parkingowego, skoordynowanego z przeznaczeniem i
programem funkcjonalnym realizowanym w granicach poszczególnych terenów;
8) remonty, przebudowy lub przystosowania budynków i przestrzeni dla potrzeb tworzenia inkubatorów
przedsiębiorczości;
9) remonty, przebudowy oraz przystosowania budynków i przestrzenni poprzemysłowych, w szczególności
w centrum miasta na funkcje mieszkaniowe (tzw. lofty), biurowe, usługowe z zaleceniem zachowania
podstawowych elementów charakteryzujących dawną architekturę przemysłową.
3. Tereny, w całości lub w części, wymagające rewitalizacji to przed wszystkim obszary oznaczone
symbolami: S1, B0/1.P3, A/6.M4, A/29.U3, A/1M2, A/14.U1, B0/2.P3, B0/10.P1, B0/11.P3, B5/2M2,
B5/10P3, B6/1.M4 oraz obszary wskazane w odpowiednich kartach terenów studium.
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§54. OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Studium, z uwagi na potrzebę wzmocnienia potencjału miasta, jako głównego ośrodka usługowo produkcyjnego w regionie, wskazuje nowe obszary aktywności gospodarczej. Przyjmując generalną
zasadę ciągłości funkcjonalnej oraz dobrą obsługę komunikacyjną z poziomu regionalnego lub
podstawowego układu drogowego, wyznacza się nowe obszary aktywności gospodarczej wzdłuż S3, trasy
północnej oraz obwodnicy aglomeracyjnej na styku z sołectwem Przylep, w gminie Zielona Góra.
Wskazane tereny zabezpieczają potrzeby nowych terenów produkcyjno-usługowych co najmniej na
perspektywę obowiązywania studium.
2. Tereny, w całości lub w części, wskazane jako obszar aktywności gospodarczej i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości, do której należą tereny o symbolach P1, P2, P3, U1, U3, wraz z ich przeznaczeniem
oraz parametrami charakterystycznymi dla zabudowy produkcyjno – usługowej, zostały wskazane w
odpowiednich kartach terenów studium.

§55. OBSZARY ZURBANIZOWANE ORAZ NOWEJ URBANIZACJI
1. W oparciu o docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, w studium wyznaczono obszary
zurbanizowane oraz nowej urbanizacji.
2. W obszarze tym obowiązują ustalenia określone w par.10.

§ 58. OBSZARY DOMINACJI FUNKCJONALNEJ
1. W oparciu o docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, w studium wyznaczono osiem
obszarów dominacji funkcjonalnej, do których należą obszary:
1) centralny – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy wielofunkcyjnego ponadlokalnego centrum
handlowo usługowego;
2) północny 1 – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) północny 2 – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy usługowo – produkcyjnej;
4) wschodni – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
5) południowy 1 – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej;
6) południowy 2 – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
7) zachodni 1 – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy usługowo – produkcyjnej;
8) zachodni 2 – ukierunkowany na kształtowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§59. OBSZARY STYKOWE
1. W studium określa się kierunki i zasady koordynacji zmian przestrzennych i funkcjonalnych wzdłuż granic
miasta i sąsiednich sołectw. Są to tak zwane obszary stykowe, pomiędzy miastem Zielona Góra a
gminami sąsiednimi to jest gminą Zielona Góra i gminą Świdnica:
1) obszar stykowy z gminą Zielona Góra, na długości 34,09 km:
a) obszar stykowy z sołectwem Przylep, na długości 5,2 km,
b) obszar stykowy z sołectwem Łężyca, na długości 2,8 km,
c) obszar stykowy z sołectwem Krępa, na długości 3,6 km,
d) obszar stykowy z sołectwem Zawada, na długości 2,06 km,
e) obszar stykowy z sołectwem Jany, na długości 3,5 km,
f) obszar stykowy z sołectwem Stary Kisielin, na długości 5,8 km,
g) obszar stykowy z sołectwem Racula, na długości 5,0 km,
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h) obszar stykowy z sołectwem Drzonków, na długości 2,46 km,
i) obszar stykowy z sołectwem Kiełpin, na długości 1,3 km,
j) obszar stykowy z sołectwem Ochla, na długości 2,37km;
2) obszar stykowy z gminą Świdnica , na długości 5,96 km:
a) obszar stykowy z sołectwem Wilkanów, na długości 5,96 km.
2. Ogólne zasady działania w granicach obszarów stykowych:
1) efektywniejszy sposób wykorzystania istniejących zurbanizowanych i zabudowanych terenów, terenów
otwartych rolnych i leśnych, a także terenów rekreacji sportu i wypoczynku;
2) uzyskanie dostępu do finansowych środków pomocowych Unii Europejskiej;
3) najkorzystniejszy sposób eksponowania i promowania wizerunku gmin sąsiednich jako zespołu o
specyficznych walorach turystycznych;
4) prowadzenie wspólnych inwestycji komunikacyjnych, infrastrukturalnych;
5) skuteczne likwidowanie
urbanizacyjnymi.

zagrożeń

dla

środowiska

przyrodniczego,

wywołanych

procesami

3. Zakres współpracy między gminnej powinien dotyczyć tematów takich jak:
1) podstawowy układ komunikacyjny dróg i ulic publicznych;
2) ochrona przyrody oraz zasobów dóbr kultury;
3) zagospodarowanie turystyczne wraz z wyznaczeniem systemu tematycznych ścieżek pieszych i
rowerowych;
4) stymulacja kierunków zmian przestrzennych w poszczególnych obszarach stykowych, poprzez np.
czynny udział w konsultowaniu indywidualnych rozwiązań planistycznych.
4. Kierunki koordynacji zmian w obszarze stykowym:
1) obszar stykowy z sołectwem Przylep, na długości 5,2 km:
a) konflikty: otwarty kanał ściekowy,
b) kierunki:
b1) koordynacja w zakresie obwodnicy północnej to jest: remontów, przebudowy, włączeń,
zagospodarowania,
b2)wykorzystanie potencjału lotniska sportowego w Przylepie,
c) sugestie:
c1) regulacja granic – przyłączenie terenów sołectwa od granic miasta Zielona Góra do trasy
północnej wraz z węzłami;
2) obszar stykowy z sołectwem Łężyca, na długości 2,8 km:
a) kierunki:
a1) ograniczenie zabudowy w sąsiedztwie granicy do już istniejących pasów zabudowy skupionej
przy istniejących drogach i ulicach,
a2) kontynuacja zwartych terenów leśnych, wraz z trasami turystycznymi, narciarskimi i rowerowymi;
3) obszar stykowy z sołectwem Krępa, na długości 3,6 km:
a) kierunki:
a1) kontynuacja zwartych terenów leśnych, wraz z trasami turystycznymi, narciarstwa biegowego i
rowerowymi;
4) obszar stykowy z sołectwem Zawada, na długości 2,06 km:
a) kierunki:
a1) kontynuacja terenów leśnych, wraz z trasami turystycznymi, narciarskimi i rowerowymi;
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5) obszar stykowy z sołectwem Jany, na długości 3,5 km:
a) kierunki:
a1) kontynuacja zwartych terenów leśnych, wraz z trasami turystycznymi, narciarskimi i rowerowymi,
a2) wykorzystanie trasy S3 do lokalizacji w obszarze miasta terenów produkcyjnych,
a3) koordynacja w zakresie węzła S3-obwodnica północna tj. remontów, przebudowy, włączeń,
b) sugestie:
b1) regulacja granic – przyłączenie węzła trasy S3 do miasta z uwagi na funkcjonalną przynależność
do układu podstawowego;
6) obszar stykowy z sołectwem Stary Kisielin, na długości 5,8 km:
a) konflikty:
a1) lokalizacja terenów
mieszkaniowych,

przemysłowych

w

sąsiedztwie

nowoprojektowanych

terenów

a2) brak ochrony źródeł Gęśnika,
a3) scalanie zabudowy,
a4) wskazanie w studium przebiegu „trasy aglomeracyjnej” przez tereny źródliska Gęśnika,
b) kierunki:
b1) koordynacja ochrony Gęśnika,
b2) ograniczenie zlewania się zabudowy do już istniejącej lub planowanej w obecnych dokumentach
planistycznych,
b3) utrzymanie zwartych kompleksów leśnych,
c) sugestie:
c1) regulacja granic – przyłączenie terenów sołectwa od granicy miasta do drogi wojewódzkiej nr
DW-279 z uwagi na umożliwienie właściwego kształtowania relacji pomiędzy ochroną przyrody a
nową zabudową;
7) obszar stykowy z sołectwem Racula, na długości 5,0 km:
a) kierunki:
a1) utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na styku miejscowości,
a2) ograniczenie zabudowy w sąsiedztwie do już istniejących pasów zabudowy skupionej przy
istniejących drogach i ulicach,
a3) koordynacja w zakresie węzła S3-obwodnica północna tj. remontów, przebudowy, włączeń,
b) sugestie:
b1) regulacja granic – przyłączenie terenów sołectwa od granicy miasta do węzła trasy S3 z uwagi
na funkcjonalną przynależność do układu podstawowego miasta;
8) obszar stykowy z sołectwem Drzonków, na długości 2,46 km:
a) kierunki:
a1) utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na styku miejscowości;
9) obszar stykowy z sołectwem Kiełpin, na długości 1,3 km:
a) kierunki:
a1) utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na styku miejscowości;
10) obszar stykowy z sołectwem Ochla, na długości 2,37km:
a) kierunki:
a1) utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na styku miejscowości;
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11) obszar stykowy z gminą Świdnica , sołectwo Wilkanów, na długości 5,96 km:
a) kierunki:
a1) utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na styku miejscowości,
a2) ograniczenie zabudowy w sąsiedztwie do już istniejących pasów zabudowy skupionej przy
istniejących drogach i ulicach.

ROZDZIAŁ 10.
OBSZARY I OBIEKTY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO – OBSZARY I OBIEKTY
§60. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1. W rysunku studium oraz odpowiednich załącznikach wskazano tereny studium, w granicach których
wskazuje się utrzymanie istniejącego zainwestowania lub realizację nowych inwestycji celu publicznego w
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym (§61 i §62).
2. W studium zgodnie z docelowym modelem rozwoju struktury przestrzennej miasta określono istniejące i
wskazano nowe tereny studium, w których zlokalizowane są lub należy lokalizować strategiczne obiekty i
obszary związane z inwestycjami celu publicznego nie będące w rozumieniu studium samodzielnym
terenem, do których należy zabudowa usługowa:
a) oświaty - szkół podstawowych i ponadpodstawowych o symbolach Ue,
b) oświaty - przedszkola o symbolach Uo,
b) służby zdrowia - szpitale o symbolach Uz,
c) administracji i służb publicznych o symbolach Ua,
d) transportu i komunikacji - dworców autobusowych i zajezdni, o symbolu Ut.
3. Pozostałe inwestycje zaliczane do inwestycji celu publicznego określono w studium w formie
dominujących i dopuszczonych przeznaczeń terenów.

§61. ROZMIESZCZENIA
LOKALNYM

INWESTYCJI

CELU

PUBLICZNEGO

O

ZNACZENIU

1. W ramach analizy uwarunkowań zostały zidentyfikowane następujące inwestycje związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi miasta Zielona Góra, przewidziane do realizacji w latach 2007-2009 i służące
realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym:
1) przebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do
ul. Towarowej;
2) przebudowa ul. Łużyckiej od ul. Wyspiańskiego do granicy miasta;
3) przebudowa al. Wojska Polskiego;
4) przebudowa ul. Ogrodowej;
5) przebudowa ul. Szosy Kisielińskiej;
6) przebudowa ul. Wiśniowej;
7) przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze (w realizacji);
8) przebudowa ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Jana z Kolna (w realizacji);
9) przebudowa Trasy Północnej na odcinku między Rondem Stefana Batorego a Rondem Rady Europy;
10) budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra;
11) budowa ul. Jesionowej (w realizacji);
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12) budowa ul. Liliowej i ul. Mieczykowej (w realizacji);
13) przebudowa ul. Sikorskiego;
14) przebudowa ul. Jędrzychowskiej na odcinku od ul. Winnej do granicy miasta;
15) przebudowa ul. Jaskółczej;
16) przebudowa ul. Bankowej;
17) budowa ul. Lotników;
18) budowa drogi dojazdowej od strony ul. Stefana Wyszyńskiego do budynku przy ul. Zachodniej 63a (w
realizacji);
19) przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia od pętli autobusowej MZK na os. Śląskim do budynku nr
21 "Wachlarz";
20) przebudowa ścieżek rowerowych - usunięcie barier i likwidacja kolizji;
21) rozbudowa Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki;
22) budowa parkingu przy ul. Dworcowej;
23) przebudowa obiektu Palmiarni i zagospodarowanie Parku Winnego(w realizacji);
24) budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu;
25) rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej(w realizacji);;
26) budowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej;
27) rewitalizacja Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z otoczeniem;
28) rewitalizacja istniejącego budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 8;
29) budowa przedszkola na os. Zastalowskim;
30) budowa boiska zadaszonego w Gimnazjum Nr 2;
31) budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 6;
32) przebudowa budynku Domu Kultury na Chynowie na potrzeby gimnazjum;
33) przebudowa szatni przy basenie oraz palmiarni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych;
34) przebudowa boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym;
35) przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej i budowa budynku dydaktycznego Instytutu
Budownictwa UZ;
36) przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Licealnej na Rektorat UZ;
37) partycypacja w kosztach budowy Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Prostej;
38) budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 7;
39) przebudowa boiska w Gimnazjum Nr 3;
40) wykonanie nowego przepustu rurowego na rowie melioracyjnym D-1 przy ul. Zbożowej;
41) zagospodarowania skweru przy al. Niepodległości / ul. Kazimierza Wielkiego;
42) kanalizacja deszczowa w ul. Mieczykowej, Konwaliowej, ze zrzutem wód opadowych do cieku
Pustelnik (w realizacji);
43) zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno spacerowe przy ul. Waszczyka;
44) przebudowa Placu Pocztowego w Zielonej Górze;
45) DEPTAK - przebudowa nawierzchni ulic: Pod Filarami, Sobieskiego, Stary Rynek, Mickiewicza,
Mariackiej, Żeromskiego, Krawieckiej, Masarskiej, Kościelnej, Pl. Wilhelma Pluty w Zielonej Górze;
46) zagospodarowanie części Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze;
47) zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy ul. Działkowej;
48) zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe przy ul. Kordiana;
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49) budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym - na terenie
MOSiR-u;
50) budowa hoteliku sportowego na terenie MOSiR-u;
51) budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Zielonej Górze, basen + hala widowiskowo-sportowa +
parking z infrastrukturą techniczną;
52) przebudowa boiska w Gimnazjum nr 6;
53) przebudowa boiska w Zespole Szkół Ekonomicznych;
54) przebudowa boiska w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych;
55) przebudowa boiska sportowego przy Al. Zjednoczenia;
56) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw na os. Słowackiego;
57) budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Anny Jagiellonki;
58) przebudowa boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym – etap II - kort tenisowy, bieżnia, oświetlenie;
59) przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze;
60) budowa skate parku na "Kaczym Dole";
61) budowa 4. boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr
15, Zespole Szkół Akademickich, Gimnazjum Nr 7.

§62. OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU
PONADLOKALNYM
W ramach analizy uwarunkowań zostały zidentyfikowane następujące inwestycje służące realizacji celów
publicznych o znaczeniu ponadlokalnym:
1) proponowane zadania rządowe:
a) utworzenie Pasma Przyspieszonego Rozwoju Zespołu Gorzów WIkp. - Zielona Góra - Nowa Sól;
2) proponowane zadania samorządu województwa:
a) rozbudowa sieci dróg komunikacji rowerowej o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym,
b) budowa mostu na Odrze w m. Milsko i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 282, zlokalizowanej w
pow. zielonogórskim, nowosolskim i wschowskim (ciąg drogi od Zielonej Góry przez Bojadła do
Konotopu i od Konotopu z odgałęzieniem w kierunku Wolsztyna (Poznania) oraz ciąg drogi od
Konotopu do Sławy i Wschowy wraz z budową mostu na Odrze w m. Milsko),
c) budowa obwodnic miejscowości w ciągach ważniejszych dróg krajowych i wojewódzkich (w zakres
zadania wchodzą: opracowanie (zmiana) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego odpowiednich gmin oraz opracowanie (zmiana) planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego odpowiednich miejscowości,
d) plan gazyfikacji województwa lubuskiego (w zakres zadania wchodzą: opracowanie studium
gazyfikacji województwa lubuskiego oraz opracowanie (zmiana) studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin województwa lubuskiego;
3) wnioski z planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego do gmin grupy
ponadregionalnej:
a) program ożywienia gospodarczego całego pasa przygranicznego i modernizacja przejść
granicznych,
b) wdrożenie rządowego „Programu dla Odry 2006”,
 modernizacja i budowa polderów,
 budowa zbiorników retencyjnych,
 modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków,
 odbudowa i modernizacja przepompowni,
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 renaturyzacja ekosystemów w międzywałach,
c) modernizacja magistrali kolejowej Wrocław – Szczecin,
d) modernizacja i rozbudowa lotniska w Babimoście,
e) modernizacja i budowa drogi S-3.
4) Wytyczne do struktury przestrzennej - Zielona Góra wraz z Gorzowem Wlkp. tworzą rozwojową
bipolarną stolicę regionu DUOPOLIS i siedziby wojewódzkiej władzy samorządowej i rządowej.
Stanowią one najważniejsze elementy krystalizujące strukturę przestrzenną regionu lubuskiego i
ośrodek krajowy i interregionalny. Po integracji funkcjonalnej Frankfurtu n/O w ramach EURO-TRIADY,
ten sieciowy region zyska rangę regionu europejskiego z zaludnieniem ponad 500 tys. mieszkańców.
5) Zielona Góra dominuje wraz z Gorzowem Wlkp. na obszarze pasma przyspieszonego rozwoju tego
zespołu, które obejmuje 28 miejscowości w powiatach gorzowskim, międzyrzeckim, świebodzińskim,
zielonogórskim i nowosolskim.
Zadania te zostały zapisane w ustaleniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubuskiego, uchwalonego przez Sejmik Woj. Lubuskiego, Uchwałą XXXVII/272/2002 z dnia 2.10.2002r.,
(opublikowaną w Dz.Urz. woj. lubuskiego Nr 105 poz. 1279 z dnia 18 listopada 2002 r.).

ROZDZIAŁ 11.
OBSZARY DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE I ZAMIERZANE JEST
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
§63. OBOWIĄZEK
ODRĘBNYCH

SPORZĄDZENIA

PLANÓW

NA

PODSTAWIE

PRZEPISÓW

Na terenie miasta Zielona Góra nie występują tereny, dla których istnieje obowiązek sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, innych niż
wymienione w par. od 64 do 68.

§64. OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA PLANÓW ZE WZGLĘDU NA WYMAGANE
PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
1. Nie wyznacza się obszarów do obowiązkowego objęcia miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego ze względu na scalenia i podziały nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jednoznaczne wyznaczenie w skali i szczegółowości studium tych obszarów oznaczałoby, iż miasto
przejęłoby na siebie obowiązek dokonania tych czynności, a zatem muszą się one ograniczać wyłącznie do
terenów, które studium wskazuje jako tereny o znaczeniu strategicznym dla sprawnej kontynuacji i
realizacji w planach miejscowych przyjętej polityki przestrzennej.
3. Studium potwierdza, iż wymóg przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości poza obszarami
wymienionymi w ust.2, może w praktyce dotyczyć większości nieruchomości położonych w obszarze, dla
którego sporządzane jest studium. Z uwagi na status własnościowy tych terenów w studium nie określa się
jednak obowiązku scaleń i podziałów. Jedynie stwierdza się, iż aktualna struktura własności oraz
rozdrobnienie działek, jak również ich geometryczny kształt, nie pozwala na realizację wskazanego –
preferowanego, przez studium przeznaczenia, bez wyprzedzającego dokonania wyżej wymienionych
czynności.
4. Studium w tej kwestii przyjmuje stanowisko, iż dla większości terenów położonych w granicach terenów
zurbanizowanych i zabudowanych realność i skuteczność realizacji w przyszłych planach miejscowych
określonej w studium polityki przestrzennej, wymagać będzie od właścicieli i użytkowników nieruchomości
przeprowadzenia na swój koszt czynności scalenia i podziałów nieruchomości.
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5. Właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości, których kształt lub wielkość nie pozwala na ich
racjonalne i zgodne z przeznaczeniami studium zagospodarowanie, mogą składać wnioski o ich scalenie i
ponowny podział na samodzielne działki gruntu, jeśli posiadają pełne prawa do przedmiotowych
nieruchomości.
6. Podział lub scalenie nieruchomości z urzędu może być dokonane przede wszystkim w przypadku realizacji
inwestycji celu publicznego, lub innych przypadkach zgodnych z przepisami odrębnymi.
7. Szczegółowe zasady scalania i podziałów nieruchomości winny być określone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi.

§65.
OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA PLANÓW ZE WZGLĘDU NA OBSZARY
ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY
POWYŻEJ 2000 M2
1. W granicach administracyjnych miasta, występują obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na rozmieszczenie bądź możliwość
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oznaczone:
1) symbolem U3 – do których należą tereny dominacji zabudowy wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
2) oznaczone innymi symbolami w tym graficznymi dla, których na podstawie par. 18 tabela nr 4
zabudowa wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
jest dopuszczona.
(Rysunek IIA: Kierunki zagospodarowania przestrzennego).
2. Obowiązkiem sporządzenia planów o którym mowa w ust.1, w szczególności objęte są:
1) tereny w rejonie ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Wandy i ul. Krakusa;
2) obszar ograniczony: od północy – ul. Aleja Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławską, od wschodu – ul.
Henryka Sienkiewicza, od południa – ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego i ul. Henryka Sienkiewicza,
od zachodu – ul. Gen. Józefa Sowińskiego;
3) tereny w rejonie ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana Batorego;
4) tereny w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte.
3. Obszary, dla których istnieje obowiązek sporządzenia planów przedstawiono graficznie na rysunku studium:
Rysunek IIE: „Schemat przestrzenni zielonych wraz z wskazaniem terenów do zmiany sposobu
przeznaczenia z terenów leśnych na nieleśne”, z zastrzeżeniem iż studium nie przesądza czy plany
obejmą wyłącznie nieruchomości z przeznaczeniem lub dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów
2
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m , czy nieruchomości te będą położone w granicach
większych obszarów obowiązkowych lub wskazywanych do objęcia planami miejscowymi.

§ 66. ZE WZGLĘDU NA WYZNACZONE OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
1. W granicach administracyjnych miasta nie wskazuje się samodzielnych obszarów przestrzeni publicznych,
dla których sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.
2. Większość strategicznych obszarów przestrzeni publicznych objęta będzie obowiązkiem sporządzenia
planów miejscowych realizowanych w granicach konkretnych jednostek lub terenów studium, zgodnie ze
strategią sporządzania planów miejscowych przyjętą przez władze miasta.
3. Są to plany wymienione w par.65 ust.2.
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§67. OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA PLANÓW ZE WZGLĘDU NA WYMAGANE ZMIANY
PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I
NIELEŚNE
1. Wyznacza się obszary do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ze względu
na występujące obszary wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz
gruntów leśnych na cele nieleśne, z zastrzeżeniem iż wyżej wymienione plany mogą być realizowane w
ramach planów miejscowych konkretnych jednostek lub terenów studium, w dostosowaniu do aktualnych
potrzeb oraz możliwości finansowych miasta.
2. W studium przyjmuje się, iż wszystkie grunty leśne to jest Ls i Lz, które w poprzednich miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na inne niż leśne użytkowanie posiadają
zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne i nierolnicze. Nie podlegają zatem
ustawowemu obowiązkowi sporządzania planów miejscowych.
3. Obszary dla których istnieje obowiązek sporządzenia planów przedstawiono graficznie na rysunku studium:
Rysunek IIE: „Schemat przestrzenni zielonych wraz z wskazaniem terenów do zmiany sposobu
przeznaczenia z terenów leśnych na nieleśne”, z zastrzeżeniem iż studium nie przesądza czy plany
obejmą wyłącznie nieruchomości podlegające odlesieniu czy nieruchomości te będą położone w granicach
większych obszarów obowiązkowych lub wskazywanych do objęcia planami miejscowymi.

§68. OBSZARY DLA KTÓRYCH STUDIUM OKREŚLA ZAMIERZENIA GMINY W
SPRAWIE SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
1. W studium, niezależnie od obszarów wskazanych w paragrafach od §63 do §67, wskazuje się obszary, dla
których miasto powinno opracować plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego wraz z podaniem
zasad wyznaczania zasięgu nowych planów miejscowych.
2. Z uwagi na ochronę struktury urbanistycznej należy przyjąć zasadę, iż zasięgi nowych planów miejscowych
winny być wyznaczane z uwzględnieniem granic jednostek i terenów studium.
3. W studium nie określa się zasad wyznaczania zasięgów dla zmian planów istniejących, których granice
wyznaczane były według innych kryteriów.
4. W studium potwierdza się zasadność kontynuowania rozpoczętych miejscowych planów.
5. W studium proponuje się ponadto sporządzenie następujących planów:
1) plan śródmieścia, w szczególności w granicach terenów studium o symbolu S1;
2) plan dla nowych terenów produkcyjnych i usługowych;
3) plan dla nowych terenów zabudowy mieszkaniowej;
4) plan w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Lwowskiej.
6. Kolejność przystępowania do planów powinna uwzględniać możliwości finansowe miasta, związane z
obowiązkiem zagwarantowania obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenów oraz wymogami realizacji
roszczeń przewidzianych art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Sporządzanie lub aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaleca się
poprzedzić wykonaniem, w granicach administracyjnych miasta, lub wyodrębnionych spójnych
przestrzennie i funkcjonalnie fragmentów, opracowań rozwijających ustalenia studium, takich jak:
1) program ochrony środowiska przed hałasem;
2) mapa akustyczna miasta;
3) Program Rewitalizacji Śródmieścia.
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ROZDZIAŁ 12.
STOSOWANIE STUDIUM W PRAKTYCE
§69. REALIZACJA STUDIUM
1. Druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz z pozostałymi
funkcjonującymi w Urzędzie Miejskim systemami informatycznymi winna stać się podstawą jednolitej bazy
lokalnego systemu informacji o istniejącym i planowanym zagospodarowaniu przestrzeni.
2. Bieżąca analiza prowadzonej, z uwzględnieniem ustaleń studium, polityki przestrzennej winna
wprowadzać:
1) priorytety, co do kolejności wykonywania planów miejscowych lub zmian planów miejscowych;
2) jednolity i jednoznaczny system
trybie bezplanistycznym.

wydawania, w okresie przejściowym, decyzji administracyjnych w

3. Z uwagi na fakt, iż ustalenia studium są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu planów
miejscowych, szereg paragrafów studium ma charakter obowiązkowych ustaleń operacyjnych do
zastosowania w metodyce sporządzania przyszłych planów miejscowych, gwarantując zgodność pomiędzy
studium i planami oraz kontynuacją zapisanych w studium kierunków rozwoju miasta. Są to:
1) systematyka symboliki przeznaczeń terenów, zgodna z przepisami wykonawczymi do ustawy i
rozwinięta w zależności od potrzeb i specyfiki studium i planów zgodnie z obowiązującymi ustawowo:
metodyką ewidencji gruntów i budynków, Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), Polską Klasyfikacją
Obiektów Budowlanych (PKOB), Polską Klasyfikacją Działalności(PKD) oraz Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług (PKWiU), (ustalenia par. 17 ust.5 i zał.tekst-tab.nr KT/1);
2) hierarchiczna trzy poziomowa struktura przestrzenna miasta, oparta na: strefach, jednostkach i
terenach studium, (ustalenia par.11);
3) dwustopniowa topologia terenów dróg i ulic publicznych, w postaci układu podstawowego i
uzupełniającego (ustalenia par.36-37);
4. Podstawą ustawowego badania zgodności ustaleń przyszłych planów miejscowych z ustaleniami
studium winny być:
1) ustalenia kart terenów wraz z załącznikiem KT/1, KT/5
ustaleniami definiowanymi dla obszarów studium;

będących ich integralną częścią, oraz

2) rysunek studium nr IIA: Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz rysunek studium nr IIB:
Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego, środowiska i jego zasobów oraz ochrony przyrody.

§70. KONTROLA STUDIUM
1. Z uwagi na obowiązującą ustawową ocenę aktualności studium, w miarę możliwości w ramach lokalnego
systemu informacji o istniejącym i planowanym zagospodarowaniu przestrzeni, należy prowadzić
monitoring i bieżącą aktualizację graficzną i tekstową następujących dokumentów:
1) wniosków:
a) o zmianę przeznaczenia terenów,
b) o podziały nieruchomości;
2) wydawanych decyzji administracyjnych o:
a) ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) warunkach zabudowy,
c) lokalizacji drogi,
d) lokalizacji inwestycji EURO 2012,
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e) zatwierdzeniu projektów podziałów i podziałów geodezyjnych,
f) pozwoleniu na budowę;
3) informacji o:
a) podmiotach gospodarczych aktualnie funkcjonujących w granicach miasta,
b) obrocie nieruchomościami.

§71. AKTUALIZACJA LUB ZMIAN STUDIUM
1. Określone w studium zasady polityki przestrzennej mogą tracić swą aktualność, w całości lub w części, w
wyniku zmian ustawowych bądź zmiany „uwarunkowań”.
2. W wyżej wymienionych przypadkach winny zostać podjęte działania zmierzające do zmiany studium w
całości lub w części, w trybie zgodnym z odpowiednimi przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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