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Uchwała njniejsza jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków fagospodarowania przesfrzennego gminy |łowa
uchwa|onego uchwałą nr 90 I 3 l x| l 99 Rady Gminy i Miasta IłoWa
z dnia 29 grudnia 1999 r.

53
Celem regulacjizawartych w usialeniach planu jest:

ochrona wańości ku|turowych stanowiących spuściznę
w oparciu o wytyczne konseMatorskie i ochrona
przyrodnrczego,
ochrona interesów pub|icznych w zakresie ugug
i inf rastruktury technicznej,

historyczną

publicznych

UcHWAŁA NR .J.(.t'.ljtl.t,i rtr i ot,

RADY M|EJSK|EJ W |ŁoWEJ
z dnia ...h..(,.1.r,.(J'ii.i...i.t.;r'

!

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta |łowa.

Na podstawie ad. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2oo1 r' Nr 142' poz' 1591 fe zm.)
i art. 20 usl. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu prrestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
ze zm') onz zgadnie z Uchwałą Nr 81/4/X|/03 Rady N'4iejskiej w |łowej
z dnia 30 października 2003 t' w sprawie przystąplenia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego dla centrum
miasta |łowa uchwa|a się' co następlrje:

s1
1' Uchwa]a się miejscowy p|an zagospodarowania pżestrfennego

cenlrum miasta |łowa'
2' P|an obejmuje obszar ograniczony rzeką czemą i u|icami:

Hutnicfą Piaskową cmentarną Mickiewicfa, Dżymały Młyńską
i Ko|ejową

3' |ntegralną częścją p|anu są rysunki w ska|i 1:1000. stanowiące
zalączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia
wymienione w ań. 20 ust. 1 ustawy o p|anowaniu
i zagospodarowaniu prfestrzennym stanowiące załączniki nr 3
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umoż|iwienie działa|ności róŹnorodnych podmiolów przy e|iminacji
konfliktówi stlvorzeniu optymaInych warunkówwspó|nych dfiałań'

sd
Podstawową funkcją na obsfarze opracowania jest funkcja usługowo
- mieszkaniowa (ogó|nomiejskie cen|rum usługowe)

i|sta|enia pr.estżenne - ogó|nel
1' Zakazuje się |oka|izacji nwestycji na]eżących do przedsięwzięć

mogących znacfąco oddzia|ywaĆ na Środowisko.
2' Zakazuje się |okaIizacji:. hand|u ] usług wYrnagających dlzych kubatul i powierzchni-

powyżej 500 m.' czy Wymuszających zwiększenie ruchu
Korcwego.. woLnostojących pawi|onów' ich funkcje naleł przenieśĆ
do istniejących |ub projektowanych budynkóww partery'
magazynów handlu huńowego powyżej40 m. powierfchni'
usług związanych z obsługą pojazdóW samochodowych
i stacji benzynowych,

- składów. baz i przemyslu'
Uciąfiwość obiektów projeklowanych nie może wykraczać poza
granice wyznaczonej dfiałki, GaraŹe' warszaty, punkty Usługo\ł,e
zaleca się lokalizować w głębi zabudowy. tak aby podkreś|ały
parc€|ację diałek i tworzyły kamera|ne wnęlrza'

3' Ustala się |inie zabudowy, obowiązujące i niepzekraczalne -
dotyczące głównej b.fy bLJdynku, które v"1kazano na rysunku
p|anu' obowiązujące i nieprzekracza|ne |inie zabudowy od granic
|erenJ okreś|onych ||1iami rozgraricza]ącymi oprocz
uwidocznionych na rysunku p|anu Winny być fgodne z przepisami
szczegó|nymi'
Dopuszcza się W przypadkach uzasadn]onych Wykroczenie poza
|inie zabudowy i |inie rofgranicza]ące tereny zespołów
wejściowych do budynków

4' Usta|a się formę nowej zabudowy opańej na Wzorach architektury
miasta pzedwojennego' jeże|i to moŹliwe na|eł odtworzyć jego
dawny' uporządkowany wyg|ąd.
Wyrażać się to powinno W sposobie kształiowania pieEei
i kwartałóq zasadą winno byÓ nawiązanie do historycznej
parce|acji' podkreś|onej archi|ektonicznymi podźałami brył oraz
e|ewacji projektowanych budynków'
Ko|orysiykę e|ewacji oraz rek|amy na|eży podporządkować funkcji
terenu, alchitekturze i uwarunkowaniom hislorycfnym' Ko|orystykę
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obiektóW kaŹdorazowo na|eżY Uzgodnić
Konserwatorem zabytków,

5. Projekty budoMane Winny być opracowane W spo6ób
indywidua|ny' dostosowane do charakleru fabudowy u|icy- Na|eży
je poprzedzić kwerendą archiwa|ną i konsultować na wszystkich
etapach pojektowania f Wojewódzkim KonseMatorem zabytkóW

6' Rea|izacja usta|eń w zakres]e zagospodarowania terenów olaf
lozwiązań technicznych i alchileklonicznych winna uwzg|ędniać
pottzeby osób niepełnospraWnych.

7' zakazuje się loka|izacji obiektów tymczaso''|rych olaf obiektÓw
usłUgowych poza terenarni plfeznaczonymi na lokalizację usług'

8. Tereny. dla których plan ustala inne przeaaczenie niż istniejące'
mogą być wykorzFtywane w sposób dotychczasowy' do czasu
ich zagospodarowania zgodnie z usta|eniami niniejsfej uchwały.

9' Rozbudowę i budowę nowych budynków do.zędnej gwarantującej
ochronę przed wodami powodziowymj Q 1% = 122.01 m n'p.m'

10,Dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania
terenu niezbędnego d|a funkcjonowania samodie|nej działki
budow|anej Iub poprawienia zagospodarowania ]stniejącej działki

s6
usta|enia dotycząc€ p|zeznaczenia i zasad zagospodarowania

Usta|a się następujące przeznacfenie i zasady fagospodarowania
terenów okreś]onych na rysunku planu |iniami rozgraniczająoym i |iniami
podzjału wewnęllf nego.

1. Tercn oznaczony symbo|em 'l.tjo' zP . lunkcja usługowa
(istniejący pałac wykorzysty\,vany przez zespoł szkół Ro|niczych)
i ie|eń urfądzona (park pałacowy)'

1) usta|a slęl
a) |inie rozglaniczające tereny o lóżnym sposobie uż}.tkowania

okreśIone na rysunku pIanu'
b) adaplację istniejącej zabudowy pałacowej f moż|iwoścją femontu

przy zachowaniu jej gabarlu oraz istniejącego chaEkteru,
c) utrzymanje istniejącej formy alchilektonicznej wraz z układem

kompozycyjnym e|ewBcji' dela|em architektonicznyrn oraz sto|arką
drA/viową i okienną która powinna odtwarzaó orygina|ny podział
i mateńał (wymóg sto|arki drewnianej); \^/ymiana stolarki . remonty
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem zabńków,



d) hisloryczne pokrycie dachu (ceramiczna dachó',l,ka karpió',Yka'
łupek); przy remonlach e|ewacji na|eł slosować tynki i farby
na spoiwach minera|nych, ko|orystykę e|ewacji każdorazowo na|eży
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków.

e) Utżymanie istniejącego parku fabytkowego' wsze|kie prace
uzgodnić z Wojewódzkim KonseMalorem zabyików'

0 Wa|otyzację istniejącej fie|eni, uwzg|ędniając pierwotny' historyczny
układ,

g) Ulrzymanie istniejącego układu ścieŹek' istniejących mostków
itontannv,

h) dojazd ciągiem piesfo jezdnym KDX

2)Dopuszcza się:
a) |oka|jzację funkcji usłUg innego rodzaju (gastronomia. ku|tura,

tLrysryka) orar lunkc I hote owej i pensjonalowej.

3) zakazuje się:
a) rozbudowy ls|niejącej zabudowy zabytkowej

2. Teren ofnacżony symbolem 2 - |.Jo, zP . funkcja ustugowa .
szkoła podstawowa i gimnazjum z zie|eniątowarzyszącą'

'|) Usta|a się|
a) ljnie rozgraniczające tereny o różnym sposobie uŹ}.tkowania

okreś|one na rysunku p|anu'
b) tldział powierzchnj bio|ogicznie czynnej nie może być mniejszy niŻ

35 o/o powierzchni diałki'
c) adaptację istniejącego budynku z moż|iwością remontów,

przebudovJy i rozbudowy przy zachowaniu istoiejącego chatakteru

d) Wysokość nowej zabudowy (sa|a gimnastyczna) od poziomu terenu
do kalenicy nie może prŹekracfać,14'5 m'

e) dach spadzisty o nachyleniu min. 16",
0 p|zebudowę istniejącej napowietrznej linil energetycznej 0'4 kV'
g) obsługę komunikacyjną terenu z istniejących u|ic: Hutnjcza'

Piaskowa iCmentarna.



3. Teren oznacrony symbolem 3-A,K,u - funkcja administracji
i ku|tury oraz funkcja usługowa z dopuszczeniem funkcji

1) Usta|a się:
a) |inie rozgtaniczające teleny o róŹnym sposobie UŹytkowania

okreś|one na rysunku p|anu.
b) adaplację istniejącej zabudov"ry zablkowej z możliwością remonlu

iprzebudowy prry zachowaniu jej gabaMu oraz istniejącego

c) utrzymanie istniejące] formy architektonicznej w układzie
szach!|cowym' wraz z de|a|em architektonicznym olaf sto|arką
drfwiową i okienną ktÓra powinna od|warzac orygina|ny podział
i male ał (wymóg slo|arki drewnianei); wymiana s|olarki i remonty
w uzgodnien u zWojewódzkim KonseMatorer. zabttków'

d)

e)

historyczne pokrycie dachów (ceramiczna dachówka kalpiówda'
łUpek); pfzy remonlach e|ewacji na|e4 stosowac tynki i farby
na spoiwech mineralnych. koloryslykę e|ewacji każdorazowo na|eł
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwa|orem zab}.tków'
obsługę komunikacyjną lerenu z is|njejącej Ulicy miejskiej .
u|' zagańskiej

2)Dopuszcza się|
a) odhi/orze']|e zamurowanego pl.zejsc'a w blam e między budynkami

nr 11 i nr 9 przy u|' fagańskiej'
Forma i materiał doslosowane do historycznej zabudowy
po uzyskaniu pozwolenia od Wojewódfkiego Konserwatora
zabytków'

3)zakazuje się:
a) rozbudowy i nadbudowy istni€jąc€j zabudowy zabytkowej'

4. Ter.n ofnaczony symbo|em 4.us,K. funkcja usług sportu
i ku|l!ry . istniejąca sa|a ginrnastycfna i Gminne centrum Ku|tury
i Spodu.

l) Ustala 3ię:
a) |inie rozgraniczające tereny o róźnym

okreśIone na rysunku p|anu.
sposobie uzytkolvania



b)

ó

adaptację istniejącej zabudo\'vy z moż|iwością remontóW
i przebudowy' warunkując ją koniecznością dostosowania
do gabaMów ichatakteru zabudowy hisłorycznej; wszelkie pmce
mogące mieć WpłyW na wyg|ąd budynków Winny uzyskać
pozyt}Ą,vną opinią Wojewódzkiego Konserwatora zabytków,
obsługę komunikacyjną terenu z islniejącej ulicy miejskiel,
u|' Zagańskiej'

c)

2) Dopuszcza się:
a) zmianę funkcji budynków na innego rodzaju usługi'

5. Tereny oznaczone symbolem 5-M, 6-M, 7-M,8"M,9-M i 10-M -
funkcja mieszkaniowa . tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej
z pęewagą fabudowy wie|orodzinnej z dopuszczeniem funkcji
usługowe]'

l) Usta|a się:
a) |inie lozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania

okreś|one na rysunku p|anu'
b) |inie wewnętrznego podfiału . t€ren ozn' symb' 7-[I,
c) adaptację istniejących budynków z mofiwością remontów

i przebudowy przy zachowaniu ich gabaMów otaz istniejącego
charakteru,

d) utrzymanie istniejącej formy architektonicznej wraz z układem
kompozycyjnym e|ewacji, deta|em architektonicznym oraz sto|arką
okienną i drzwiową historyczne pokrycie dachóW; wymiana stolarki. .emonty w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
zab},tków.

e) obsługę komunikacyjną terenów z istniejących ulic miejskich'

2) Dopuszcza się:
a) |oka|izację garał i budynków gospodarczych'

3)zakazuje się:
a) rozbudowy i nadbudowy isłniejących budynków

6. Tereny oznaczone symbolem ll-M,U, 12-M,U i l3-M,U- funkcja
mieszkaniowo - usługowa . tereny istniejącej zabudowy
mieszkaniowej z przewagą wie|orodzinnej i usług '

l) Usta|a się:
a) |inie rozgreniczające tereny o róŹnym srosobie uż}tkowania

okreś|one na rysunku p|anu'



b) adaptację jsiniejących budynków z moŹ|iwością lemontów
i przebudowy przy zachowan u ich gabaMów olaz istn]ejącego
charakleru,
Utrzymanie istniejącej formy architektonicznej wraz z układem
kompozycyjnym elewacji' de|a]em archi|eklonichym oraz sto|arką
okienną i drzwiową hisloryczne pokrycie dachów; wymiana s|o|arki
i remonly w ufgodnieniu z Wojewódzkim KonseMatorem
zabytków'
obsługę kom unikaciną terenów z is|niejących u|ic miejskjch

c)

o)

7. Te.en oznaczony symbolem 14-U,M - funkcja uslugowo -
mieszkaniowa - teren islniejącej zabudowy usługowe]
i m ieszkanio.tl]ej z przewag ą zabudowy wieIorodzinnej'

1) usta|a się:
a) |inie rofgranicfające leteny

okreś|one na rysunku p|anu'

2) Dopuszcza sięl
a) 'o\a|zację ga.azy i budyrków gospodarc7yc|"

3) zakazuje się|
a) rofbudowy i nadbudowy budynku nr21 przy u|' żagańskiej'

o różnym sposobie uż}'lkowan|a

c)

o)

8.

1) Usta|a się:
a) |ini€ rozgranicfające teteny o różnym sposobie Użytkowania

określone na rys!nkU p]anu,

b) adaptację istniejących budynków moż|iwością temontów
1przebudowy przy zachowaniu ich gabaMóW oraz istniejącego
charakteru zabudowy,
dla budynku nr 19, nr 17 , nr 15, nr 13, nr 11 przy ul. Batorego, nr 7
przy u|. KoŚciusżti o|az 2' 

^| 
3, n( Ą p|4 P|' Wolności

ulfzymanie islniejącej fomy architektonicznej wraz z układem
kompozycyjnym elewacji. detalem architektonrcznym oraz slo|arką
drzwiową i okienną klóra powinna odtwarzac orygina|ny podział
i maleriał (wymóg sto|arki drewnianej)' historyczne pokrycie
dachów. wymiana sto|arki i remonty w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konselwatorem zabvtków
obsługę kom Unikaciną terenu z istniejących uIic miejskich'

Tereny ornacrone symbolem 1s{l/l,U, l6-M,U - funkcja
mieszkaniowo - usługowa zabudowa rniesfkaniowa z przewagą
wie|orodznnej i usługi'



b) adaptację islniejących budynków z moż|iwością remontów
i pżebudowy przy zachowaniu ich gabaMów oraz istniejącego
charakteru zabudowy,

c) d|a budynku nr 19' nr 17 przy u|' Pułaskiego i nr 10' nr 8 pzy
ul. Batorego (teren ozn. symb. 15-M,U) oraz dla budynku nr 9 prry
uI' Pułaskiego nr 10 ptzy u|. Kościuszki i nr 4 przy u|. Batorego
(leren ozn. symb' 16'M'U) utrzymanie iŚtniejącej fomy
architektonicfnej Wraz f układem kompozycyjn}m e|ewacji.
deta|em architektonicznym oraz stolarką drzwiową i okienną klóra
powinna odtlvarzaó orygina|ny podział i materiał (wymóg sto|atki
drewnianej), hjstoryczne pokrycie dachów; wymiana sto|arki
i remonly w Uzgodnieniu z Wojewódzkim Konselwatorem
Zabytków'

d) Wysokość zabudowy uzupełniającej projektowanej do 2 kondy.
gnacji oraz poddasfe uŹfkowe' wysokość budynków |icząc
od poziomu terenu w jego najniższym punkcie do górnej krawędzi
gzymsu nie może pEekraczać 8 m; dachy strome o nachy|eniu
min.40" w układzie ka|enicowym, kMe dachóWką ceramiczną

e) nowe budynkiwinny harmonizować pod wfg|ędem kubatury, formy
architekionicznej oraz materiałów lvykończenia zewnętżnego
do zabudowy istniejącej,

0 obsługę komunikacyjną z istniejących ulic miejskich'

9. Tereny oznaczone symbolem 17JVl i 18-M - funkcja
mieszkaniowa . zabudowa miesfkaniowa z przewagą zabudowy
wieIotodzinnej z dopuszcf eniem funkcji usługowej'

1) Uśta|a się:
a) |inie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania

okreś|one na rysunku planu,
b) adaptację istniejących budynkóW z mofiwością remonlów

i pżebudowy Przy zachowaniu ich gabaMów oraz istnie]ącego
charakteru,

c) d|a budynkt] nr 3 i nr 7 pŻy u|. Pułaskiego (teren ozn' symb' 17-M)
oraz dla budynku nr 12 i ff 14 ptzy !1. 1 Maja (teren ozn. symb.,18-M) ulrz},rnanie istniejącej formy architektonicaej wraf
f układem kompozycyjnym elewacji, detalem architeKonicznym
oraf stolarką drzwjową i okienną która powinna odtwarfać
orygjna|ny podfiał i maleńał (wymog sto|arki drewnianej)'
historyczne pokrycie dachóW; wymiana sto|arki i remonty
w uzgodnieniu z Wojewódzkim KonseMa{orem ZabytkóW'
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d) wysokość zabudowy ufupełniającej - Prqektowanej do
2 kondygnacji oraz poddasze ua^kowe, w}6okosć budynków
|icząc od poiomu terenu W jego najniższym punkcie do górnej
krawęda gzymsu nie może przekraczać 8 mi dachy strome
o nachy|eniu min' 40" w układzie kalenicowym' kMe dachówką
ceramIczną

e) nowe budynki winny harmonizować pod wzg|ędem kubatury, formy
archi|ek|onicznej oraz ma|eiałów wykończenia zewnętrfnego
do zabudowy istniejącej.

0 obgugę komunikacyjną z istniejących u|lc miejskich'

,10. Tereny ofnaczone śymbo|em ,19.U'M' 20.u,M' 21.U'M, 22.U'M'
i 23.U'|v - funkcja usługowo - m]eszkan]owa - zabudowa
usłUgowa o chalaktelze ogóLnomiejskim i miesfkaniowa
z przewagą zabudowy wie|olodzinnój'

1) ustala się:
a) |inie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użyikowania

określone na rysunku planu'
b) |inie wewnętrznego podziałU . teten ozn' symb' 21'U'|V,
c) doce|owo likwidację istniejącego targowiska _ tereny ozn. symb.

19 U,M i 20 - U,M,
d) adaptację istniejących budynków z mofiwością remontów

i pżebudowy przy zachowaniu ich gabarylów oraz iśniejącego
charakteru zabudowy,

e) dla budynku N 7a pE! 1J|' Kościuszki (teren ozn' symb' 19.U'M),
nr 8' nr 9' nr 10 i nr 11 przy P|' Wo|ności (leren ozn, symb'
2GU'M), nl 12. nr 13 przy P|' Wo|ności (teren ozn' symb' 21.U'|\,,|)'
nr 17 przy u|' 1 Maja (t€ren ozn' Śymb' 22-l.J.M) i nr 16. nr 17.
nr 18' nr 20, 21 przr P|' Wo|ności (teren ozn. symb' 23.U.M)
Utrzymanie istniejącej folmy archilektonicznej wraz z układem
kompozycyjnynr e|ewacji' deta|em architektonicznym oraz sto|arką
drzwjową i okienną która powinna odtwaŻać orygina|ny podział
i mateńał (Wymóg sto|arkj drewnianej). historycfne pokrycie
dachów] ''./ymiana sto|arki i lemonty w uzgodnieniu zWojewódzkim
Konserwa|o.em Zablków'

f) wysokość fabudowy uzupełniającej - prolektowanej do
2 kondygnacji oraz poddasze użytkowe. wysokąść budynków
|icząc od poŹomu terenu w jego najniższym punkcie do górnej
krŹMędŻ gzymsu nie może przekraczać 8 m; dańy strome
o nachy|eniu min. 40. . w lJkładfie ka|enicowym. kMe dachówką
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g) nowe budynkiwinny harmonizować pod wzg|ędem kubatury' formy
architektonicznej oraf materiałów Wykończenia zewnętrznego
do zabudowy istniejącej'

h) obsługę komunikacy].nąterenów z istniejących ulic mieiskich'

11. Tereny oznaczone symbolem 24-MN,U i 25-MN,U - funkcja
mieszkeniowa i usłtlgowa - zabudowa miesfkaniowa
jednolodzinna i usługi'

- projeklowanej do

'|) Usta|a s|ę:
a) |inie rofglaniczające tereny o ńżnym sposobie uź}'tkowania

okreś|one na rysunku planu'
b) adaplację iŚlniejących budynków z mofiwością remontóW

i przebudowy przy zachoweniu ich gabaMów oraf istniejącego
charakteru zabudowy,

c) d|a budynków n( 24' ff 28 przy u|' feromskiego i nr 11 przy
ul' 1 Maja (teren ofn' symb. 24.MN.U) utrzymanie istniejącej formy
architektonichej wraz z układem kompozycyjnym e|ewacji,
deta|em alchiteklonicznym oraf sto|arką drzwiową i okienną, która
powinna odtwarzać oryginalny podźał i materiał (Wymóg sto|arki
drewnianej), historyczne pokrycie dachów; wymiana śo|arki
i remonly w Uzgodnieniu z Wojewódfkim Konserwatorern
zab},lków.

d) wysokość zabudowy ufupełniającej

obsługę kom unikacyjną terenów z istniejących uIic miejskich'

,l2. Teren oznaczony symbolem 26.MN,U - funkcja mieszkanio'l'J€
i usługowa - projektowana zabudowa jednorodzinna i usługi.

2 kondygnacji oraz poddasze uŹ},tkowe, Wysokość budynkóW
|icfąc od poŻomu teren! w jego najniższym punkc|e do górnej
krawędzi gzymsu nie moŹe przekraczać 8 m; dachy sirome
o nachyleniu min. 40. - w układzie ka|enicowyń. kMe dachó\,!dą
ceramiczną

e) nowe budynki winny harmonizować pod względem kubatury' fomy
architektonicfnej oraz maleriałów wykończenia zewnęlrznego
do f abudowy istniejącej,

1) tjstala sięi
a) |inie rozgraniczające tereny o róŹnym sposobio użytkotlania

okreś|one na rysunku p|anu,
b) powierzchnia zabudowy nie rnoże przekraczać 70 o/o obszaru

działki,


