
c) wysokośc fabudowy do 2 kondygnacji oraz dech, p|4 czym
Wysokość budynku |icząc od średniego poziomu terenu do górnej
krawędź gfymsu nie moŹe prżekraczać 8 mi dachy slrome
o nachy|eniu min' 40. kMe dachó'^4(ą ceramiczną' z możliwością
wykorzystania poddaszy na ce|e uźylkowe'

d) obsługa komunikacina z istniejącej Ulicy miejskie].- u|' surzyna'

ls.Te.eny oznaczonc symbo|em 27.lt'N' 28.|'IN i 29{tłN . funkcia
mieszkaniowa - zabudowa jednorodżnna z dopuszczeniem funkcii

|) tjsta|a s!ę:
a) |inie rozgranicfające tereny o róŹnym sposobie uż}.|kowania

określone na rysunku p|anu'
b) adaptację istniejących budynków z moż|iwością remontóW

i pŹebudowy przy zachowaniu ich gabaMów oGf istnieiąc€o
charakteru,

c) d|a budynku 20, nr 22 przy u|. feromskiego i nr 5' nr 7 pży
ul. 1 Maja (teren ozn. symb. 27-MN) oraz nr I prry ul. 1 Maja
(teren ozn' symb' 28 - MN) utrzymanie istniejąc€j fomy
architektonicznej wyaz z ukladem kompozycyjnym elewacji.
deta|em architektoniczrym oraz stola*ą drzwiową i okienną klóla
powinna odtwalzać orygina|ny podział i materiał (wymóg stolarki
drewnianej). hisloryczne pokrycie dachóu Wymiana sto|alki
i remonty w |Jfgodnieniu f Wojewódzkim Konserwatorem
zabytków

d) wysokość fabudov!ry uzupełniającej - prolektowanej do
2 kondygnacji oraz poddasze użytkolve' wyŚokość budynków
|icząc od pofiomu terenu w jego najniŹszym punkcie do górnej
krawędzi gzymsu nie może przekraczać 8 m; dachy strome
o nachy|eniu min. 40" - w układzie ka|enicowym' kMe dachóWką
ceramiczną

e) nowe budynki winny hamonifować pod wzg|ędem kubatury' fomy
architektonicznej oraz matedałów wykończenia zewnętrznego
do zabudowy istniejącej'

f) obsfugę komunikacinąteEnów f islniejących u|ic miejskich'

14.Tereny oznacrone symbolem 30-MN i 31-MN - funkcja
mieszkaniowa - istniejąca zabudowa jednorodfinna
z dopuszczeniem funkcji usługowej.
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1) Usta|a się:
a) |inie rozgtaniczające tereny o różnym sposobie u4.lkowania

okreś|one na rysunku pIanu.
z moż|iwością remontów

gabaMów oraz istniejącego

istniejącej u|icy miejskiej -

b) adaptację istniejących budynków
i przebudolvy przy zachowaniu ich
charakteru,

c) obsługę komunikacyjną lerenu z
ul. feromskiego

2) zakazuje się:
a) nadbudov"y budynku.

15. Te.eny oznaczone
projektowana

32-MNi33-MN-funkcja

Wo|nostojąca z

'1) usta|a się:
a) linie rozgraniczające tereny

okreś|one na rysunku planu,

dopuszczeniem funkcji
zabudowa jednorodźnna
usługowej'

o różnym sposobie użytkowania

b) powierzchnię działek nie mniejsząniż 50o m.,
c) powieŻchnia zabudowy nie może przekraczać 30 o/o obszaru

działki' prfy czym udział powierzchni bio|ogicznie czynnej
nie może być mniejszy niż 50 % obsfaru działki'

d) wysokość fabudowy do 2 kondygnacji oraz dach' przy czym
wysokość budynku licząc od średniego poiomu lerenu do gómej
krawędzi gfymsu nie moźe przektaczać 7,5 m; dachy strome
o nachyleniU min. 40"' kMe dachóWką ceramiczną z mofiwością
wykorzystania poddaszy na ce|e użytkowe'

e) obsługa komLrnikacyjna u|icą Hutniczą oraz u|icą dojazdową ofn
svmb. KD

2) oopuŚzcża się:
a) moż|iwość wprowadzenia zmian w podzia|e ierenu na działki

budowlane uwidocrnione na rvsunku olanu.

16.Teren oznaczony symbolem 34 - Mw - funkcja mieszkaniowa -
teren isiniejącej zabudowy wie|orodzjnnej brutlo z dopuszczeniem
funkcjiusługowej'

1) Usta|a śię:
a) |ide rozgraniczające tereny o róŹnym ŚpoŚobie UŹytkowania

okreś|one na rysunku pIanu,
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b) adaptację istniejących budynków z moż|iwością temonlów
i pŻebudowy przy fachowaniu ich gabaMów'

c] obsługę komun:|'acyjną tetenu z uhcy HUtniczej

2) Dopuszcfa się:
a) zmianę funkcji mieszkaniowej na usługowąw parlerze istniejących

3) zakazuje się:
a) nadbudowy budynków

17.Tereny oznaczone symbolem 35-u, 3tU, 37-U, 38-U -funkcja
usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej'

1) usta|a się:
a) |inie rozgraniczające tereny o róŹnym sposobie użytkowania

okfeślona na rysunku planu'
b) doc€|owo |ikwjdację istniejącej fabudowy'
c) wysokość zabudowy projektowanej do 2 kondygnacji oraf

poddasze użylkowe' wysokość budynków licząc od poiomu
terenu w jego najniższym punkcie do górnej krawędzi gzymsu nie
może przekroczyć 8 m; dachy saome o nachy|eniu min' 40.
- w Układzie ka|enimwym' kMe dachówką ceramiczną

d) nowe budynki winny harmonizować pod względem kubatury' formy
architekton'cznej oraf materiałów Wykończenia zewnęt|znego
do f abudowy sąsiadującej'

e) obsłUgę komunikacyjną terenów f islniejących u|ic miejskich ozn'
symbolem KD,

l8.Teren oznaczony symbolem 39-A - funkcja administracji -
istni€jący Urząd Miejski'

1) Usta|a się:
a) linie rofgraniczające teren o różnym sposobie użytkowania

okreś|ona na rysunku planu'
b) adaptację isłniejącego budynku z mofiwością remonlów

i przebudowy przy loz|.czaniu jego gabaMu o.az istniejącego
charakteau,

c) utrfymywanie istniejącej formy alchitektonicznej Maz układem
kompozycyjnym e|ewacji' deta|em architektonicznym i sto|arką
dfzwiową i okienną (wymóg stolarki drewnianej); historyczne
pokrycie dachu, wyr.iana stolarki i remonty w uzgodnieniu
z Wojewódzkim KonseMatorem Zabytków'



d) obsługę komunikacyjną terenu z jstniejącej u|icy miejskiej
(ul. ferornskiego).

2) Dopuszcza 9ię:
a) zmianęfunkcji budynku na funkcję tlsługowąłub mieszkaniową

3) zakazuje 9ię:
a) nadbudowy blrdynku.

19.Teren oznaczony symbolem 40-A,U - funkcja administracji
(Urfąd stanu cwi|nego) iusług (zakład UsłUg Pogzebowych)
z dopuszcfeniem f unkcji mieszkaniowej.

1) Ustala się:
a) |inie rozgranicfające leren o róŹnym sposobie użytkowania.
b) inie wewnęlrznego podfiału.
c) adap|ację islnie]ących budynków z moż|iwością remontów'

prrebudowy i rorbudowy oraz rmiany funkcji o charakterze
nieuciąż|iwym.

d) Wysokość zabudo\Ą/y uzupełniające] * projektowanej do
2 kondygnacji oraz poddasfe UŹfkowe. Wysokość budynków
]icząc od pofiomu lefenu w jego najniższym punkcie do górnej
krawędzi gzymsu nie może przekroczyć 8 m; dachy strome
o nachyleniu min' 40" . w układfie ka|enicowym' kMe dachówką
ceramiczną'

e) obsługę komunikacyjną terenu i istniejących u|ic miejskich ozn.
sy.nbolem KD,

2) zA kazuje się:
a) nadbudowę budynku administracyjnego'

20' Telen oznaczony symbo|em 41 . uł-funkcja uśug łączności-

1) usta|a s'ę:
a) 1inie rozgraniczające |ereny o różnym sposobie uiytkowanja

okreś|ona na rysunku p|anu.
b) adaplację islniejącego budynku z moż|iwością remontu

i przebudowy przy zachowaniu jego gabarytu oraz jslniejącego
charakteru,

c) obsługę komunikacyjną terenu z istniejącej ulicy miejskiej -
u|' i.'łyńska'
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2) Dopuszcza się:
a) innego rodzaju ustugi.

3} zakazuie się:
a) nadbudowy budynku.

21' Teren oznaczony Śymbo|em 42 - u'zP. funkcja UsłUgowa

1) Usta|a się|
a) |]nie rozgraniczające teleny o róŹnym sposobie uŹytkowania

okreś|ona na rysUnku p|anu'
b) adaptację istniejącego budynku f moż]iwośc]ą przebudowy

i rozbudowy oraz zmlany funkcji budynku o charakterze
nieuciąż]ir'ym,

c) wysokość budynku do 2 kondygnacji' dach slromy o nachyleniu
min' 40'. kr}ty dachóMą ceramiczną, z mofiwością wykorzyslania
poddasza na ce]e uŹytkowe'

d) obsługę komUnikacyjną telenu z islniejącej u|icy miejskiej '
ul. feromskiego.

e) adaptację ie|eni wysokiei oraf uzupełnienie że|enĘ niską
i ulrzymanie istniejącego ukladu śc.eŹek'

2) Dopusfcfa się:
a) mofiwośc rea|izacji |etniego ogtódka gastroncmicznego.

22. Tercn ornaczony symbolem 43-P -funkcja produkcina -
islniejący warszi at stoIarski,

l) Usta|a się;
a) Uciąż|iwość wynikająca z prowedzonej działa|ności gospodarczej

nie powinna przekraczać glanic uż'4kowania terenu.
b) linie rozgGniczające tereny o różnym sposobie uŹ1tkowania

okrcŚlona na rysunku planu.
c) adaplację istniejącĘgo budynku z moż|iwością przebudowy

izmiany funkcji budynku o charakterze nieuciąż|iwym,
d) obsługę komunikacyjną lerenu f istniejącej ułicy miejskiej

u|' Drzymały'



23. Tereny oznaczone symbolem 44-ZP,45-ZP, 46-ZP, 47-ZP -
tereny zie|eni urządzonej- park pałacowy'

l )Ust'la się:
a)waloryzację istniejącej zie|eni' uwfg|ędniając pierwotny'

historyczny układ.
b) utrzymanie istniejącego układu ścieżek, istniejących moslków

i małej architekiury'

2) Dopuszcza s|ę:
a)Wp.owadzenie e|ementóW rekreacyjnego wykorzystania parku

w uzgodoieniu z Wojewódzkim KonseMatorem ZabytkóW

24. Tereny oznaczone symbolem 48-ZP, 4$-ZP, s(FZP -lereny
urządzonej zieIenj miejskiej

'|) Usta|a się:
a) utrzymanie zieleni wysokiej,
b) uzupełnienie fieIenią niską

2) Dopuszcza się:
a) |oka|izację obiektóW małą archilekiury'

25. Teren oznaczony symbo|em 5,'-zP * telen urządzone].Źe|eni
miejskiej.

1)Usta|a się:
a) utrzymanie zieleni wysokiej,
b) uzupełnienie zie|enią niską a z\'laszcza nasadzeń ozdobnej

zieleni,
c) utrzymanie istniejącego układu ścieżek'

2) Dopuszcza się:
a) |okalizację obiektów małej architektury lub akcentu p|astycznego

26. Teren ofnaczony symbo|em 52-zP _ teren zie|eni urządzonej.
zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem Żeleni Wysokiej' niskiej
j ścieżek'
Dopusfcza s|ę z|oka|izowanie miejsc postojowych uŻądzonych

27. Teren oznaczony symbo|em 53-KA - leren istniejącego
przystanku autobusow€go z zapleczem.



28.Teren oznaczony symbolem 54-KA- teren prolektowanego
przysla nku autobusoweg o z zapleczem.

2g.Teren oznac.ony symbo|em 55-Ks. |eren parftingu ogó|no.
dostępnego'
Lokalizacja palkingu jednopoiomowego Urządzonego w zieIeni'
slanowiska o powierzchni aŹurowej'

30' Teren oznaczony symbo|em 56-E - leren istniejącej stacj
energetycznej

31. Teren oznaczony symbolem 57-E -teren projeklowanel slacji
energerycznel
Lokalizacja slacji lransformatorowej.

32' Teleny oznaczone symbo|em W -tereny wod otwŹńych (rzeka
cfelna f kaąałem opłylvowym) do zachowania'
Zasady iwarunkizagospodarowania w Uzgodnieniu z ich zarządcą

ista|enia p|anu dotyczące ukladu komunitacyjnego'

1' Teren oznacfony symbo|em Kz - istniejąca u]|ca miejska
U|' Źagańska, P|, Wolności i u|' Ko|ejowa' K]asa ulicy - u|ice
zbiotcza' ]inie rozgtaniczenia ]ak w stanie is|niejącym' Parametry
techniczne ulicy ber rmian.
Dopusfcfa się moż|iwośc urządzenia parkingów w miejscach
omaczonych symbo|em Ks' okreś|onych Iiniami wewnęlrznego
podŻafu

2. Tercny oznaczone symbolem KL - istniejące U|ice miejskie -
ul. Hutnicza i ul. feromskiego Klasa ulic - ulice lokalne, linie
rozgraniczenia jak w stanie islniejącym' Paramelry techniczne u|ic
bez zmian' Dopuszcza się moż|iwość urządzenia parkingów
w miejscach ofn' symb' Ks' oznaczonych |iniami wewnęlżnego
podziału,

3' Tereny ofnaczone symbolem Ko'istniejące U|ice miejskie. Klasa
u|ic - Ulic€ dojazdowe' linie rozglaniczen.a jak w slanie
istniejącym Parametry lechniczne U|ic bez zmian. Dopuszcza się
różne lormy oglaniczenia ruchu poiazdów indŃdua|nych:
a) wprowadzenie ruchu jednostrcnnego
b) oglanicfenie prędkości do 30 km/h,
c) ograniczenie parkowania



4' Tereny oznaczone symbo|em KDX- islniejące ciągi pieszo.jefdne.
Linie tozgraniczenia jak w sianie islniejącym'

5' Na|eł zachować istniejące nawielzchnie brukowane w ciągach
u|ic' chodników i placów'

6' Dopuszcza się wydzie|enie miejsc poslojowych pomiędzy |iniami
rozgraniczającymi uIicę.

7. Na|eł zapewnić urządzenie dróg poirowych'

i|stalenia dotyczące inf rastruktury techniczneJ.

1 ' Usta|a się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów:
'l) sieci ufbrojenia technicznego lerenu na|eŹy prowadŻć

w obrębie |inii rofgranicfających u|ic i ciągóW komunikacji
pEszel,

2) wszelkie inwestycje i zmiany W zakresie odprowadzenia ścieków
oraz zaopalrzenia w wodę' energię e|ektryczną i gaz wymagają
Uzyskania warunków technicf nych od właściwych dysponentów

3) przy projektow€niu nowych inwestycji w przypadku ko|izji
plojektowanego zamieżenia na|e4 istniejącą sieć pEenieŚć
zgodnie z warunkami okreś|onymi w przepisach szczegó|nych
po uzgodnieniu z Maściwym zarządcą sieci,

4) dopuszcza się |oka|izację sieci i u|ządfeń infrastruktury
technicznej na innych niż wymienione w Ust' 1) terenach' pod
warunkiem' że nie zostaną zakłócone podslawowe funkcje

2. W zakresie faopatŹenia W wodę]
1) ustaIa się:
a) dostawę wody z m|ejskej sieciwodociągo!'!€j'
b) rozbudowę i modernizację istniejących sieci wodocią!owych,
c) na|e4 zapewnić wymagane faopatrzenie wodne d|a c€|ów

przeciwpoirowych,
3, W fakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

1)ustalasię:
a) odprowadzanie ścieków sanitanych poprzez miejską sieó

kana|izacji saniiamej podciśnien]owej do istniejącej miejskiej
ocA/Śzcza|ni ścieków.

b) rofbudowę j modernizację istniejącej sieci kana|ifacji sanitarnej,
4' W zakresie odprowadzenia ścieków deszcfowych:

1) ustala się:
a) odpfowadfenie wód desfcfowych do .feki czema popżez

is|niejącą i ptojektowaną sieć kana|izacji deszczowej'



b) objęcie syslemami odprowadfającymi ścieki deszczowe
wsfystkich terenów zabuc|owanych i utwardzonych.

2) dopuszcza się:
a)wykorzyslanie slarych. nieczynnych kana|ów kanalizacji

sanitamej do odprowadfania ścieków deszczowyct'
5. W zakresie feopalrzenia w energię elektryczną

1) usta|a się:
a) zaopatEenie w enefgię e|ektrycfną p|anowanej zabudowy

f istniejącej slacji transformalolowej 
''Res1auracja" 

(ozn' symb'
56'E) i projektowanej stacji transformatorowej 20/0,4 kV o mocy
630 kV.A (ozn. symb. 57-E),

c)

zasi|anje nowych obiektów |iniami 0'4 kV w sposób
uzgodnionym z Rejonem Energetycatym Zary,
przewidywane zaopatżanie mocy sfczlowej d|a polrzeb

6.

7.

8.

planowanej zabudowy w i|ości530 kV.A'
d)zasi|lć projektowaną stację transformatorową kab|owanymi

|iniami 20 kV z istniejącej siec] e|ektroenergeiycznej w sposób
uzgodniony z Gtupą Energetycfną EN EA zielona Góla.

e) oświet|enie zewnęl.ae wytonać kab|ową siec.ą 0'4 kV. rodzaj
oświeUenia oraf forma i stopień dekoracyjnoŚci |amp musi
wspołgrać z o|aczająĘ architekturą i podkres|ać jej wa|ory'w uzgodnieniu f V,łaścicie|em sieci i Woiett'\ód*im
KonseŃatorem zabytków.

f) wewnęlrzną instahqę le|efoniczną w nowych obiektach na|eł
zas.|ić fewnę|rmą kab|ową siecią te|etechniczną sposó6
fas,|anie na|eży uzgodnic z opera|orem s|eci'

W zakresie faopatżenia w gaz:
1) Usla|a się:
a) dostawę gazu z miejsklei gazolv€j sieci d ystrybucylnej'
D) modernizację is|nieiących gazociągów wraz z remontem u|ic'
c) roóudowę s€ci rozdze|czej n|skiego oŚn|enia,
d) wykorzystanie gazu do c€|ów grzellczych.
w zakresie zaopatrzenia w cigoło:
1) usta|a się|
a) wykożystanie gazu i €ne.gii e|ektrycfnej do ce|ów gżewczych'
b) na telenie objęlych p|anem ogżewanie f ind\Ąvidua|nych

W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1)usta|asię:
a) segregecię odpadóq
2) dopuszcfa się:
a) |oka|izowanie wo|nostojących pojemników na odpady'

wspÓ|nych d|a danejjednoslki z zapewnieniem ich segregacji'
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b) miejsca gromadzenia odpadóW

ss
UstaIenia dotyczące ochrony wartości kulturowych.

1. Pr2edmiotowy leren stanowi obsfar ochrony konserw€torskiej
miasta o dułch wariościach ku|turowych' dobrze zachowanej

do bezwzg|ędnego zachowania' och|onie konserwatorskiej
poddaje się historyczną kompozycję przeskzenną wraf z jej
integralnymi elementami-

2. Utrzymuje się do zachowania obiekty wpisane do rejestru
zablków i objęte ewidencją konseMatorską obiekty v!rykazano
na rysunku planu i w poni^zym wykazie.

hislorycznej strukturre przestrzennej,

Na całym obszarze opracowania obowiązuje konjecznośó
p.zeprowadfenia badań archeo|ogicznych, które winny poprzedzać
wszelkie inwestycje budowlane oraz zapewnienie nadzoru
archeologrcznego w trakcie prac ziemnych o mniejszym zasiegu,
np' wymiana i remonty kanalifacji, rozbiórki obiektów' p|^1łącza.
osoby prowadzące robo' budow|ane i ziemne w pżypadku
ujawnienia w trakcie plac pżedmiol, który posiada cechy zabytku,
obowiązane są niez\,łocznie zawiadomić w tym Burmislrza Miasta
i Wojewódzkiego KonseMatora zab}.tków

RejeŚtr żabytków
w ghnicach terenu objętego mjejscowym Planem

fagospodarowania pnestżennego centrum miasta |łowa

OBIEKT
Pałac Maz z kompleksem zabudowań fo|Mrcfnych'

W Śkład fespo]u wchodfą budynki: Pa|acowa1'3'4'
fagańska 1' 3 5'7'9. ]1. s! fyna dz'694l1' 694|2

112

3227
Dom /daMa karema/ ul' zagańska 21 I 151

ca/dawna p|ebańi./ pl, Wo|noścl 10 1154
1152

3' Uzupełnić ewidencję konserwatorską o obiekty jeszcze w niej nie
figurujące, powstałe przed f945 tokiem. posiadające wa.tości

Ą'

5.


