
1. KARTA TERENU O NUMERZE 12 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 1507 

1) POWIERZCHNIA – 5,42 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

a) U,ZP – ZABUDOWA USŁUGOWA, ZIELE Ń URZĄDZONA – zabytkowy zespół 
pałacowo-parkowy w Małym Kacku; 

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach 
zawierających do 8 mieszkań, we wskazanej na rysunku planu strefie dopuszczalnej 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach usług oraz zieleni urządzonej – 
U,ZP,MW1; 

c) dla określenia zróżnicowanego przeznaczenia i zasad zagospodarowania w obrębie terenu 12 
U,ZP został on podzielony na 3 rejony oznaczone na rysunku planu, którym przypisano 
oznaczenia: A, B, C i przeznaczenie: 

− rejon A (3,31 ha) obejmujący obszar parku z pałacem: 
i) usługi nauki, oświaty i wychowania, kultury, turystyki i gastronomii, sportu i 

rekreacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, zieleń urządzona, 
− rejon B (1,44 ha) obejmujący obszar dawnego podwórca folwarcznego i zabudowań 

gospodarczych: 
i) usługi nauki, oświaty i wychowania, kultury, turystyki, gastronomii, biura, usługi 

sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi z zakresu rzemiosła 
artystycznego, 

ii)  dopuszcza się usługi handlu związane z ww. przeznaczeniem podstawowym, 
− rejon C (0,67 ha) obejmujący obszar dawnych ogrodów użytkowych: 

i) przeznaczenie jak dla rejonu B, dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w budynkach zawierających do 8 mieszkań, 

ii)  funkcje wyłączone – wyklucza się funkcje usługowe, które mogłyby zakłócać 
towarzyszącą im lub sąsiadującą funkcję mieszkaniową, tj. usługi niespełniające 
wymagań określonych w § 2 ust. 2. 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, rejon C zalicza się do terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 
b) obejmuje się ochroną, jako pomniki przyrody – drzewa (kasztanowce białe) oznaczone na 

rysunku planu numerami 1 oraz 2; obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1; 
c) ustala się obowiązek zachowania wskazanych na rysunku planu drzew i grupy drzew, 

ważnych ze względu na ochronę walorów krajobrazowych środowiska i warunków 
klimatycznych, wyróżniających się wiekiem, formą oraz kondycją; 

d) ustala się rekonstrukcję i/lub rewaloryzację szpalerów drzew oznaczonych orientacyjnie na 
rysunku planu; 

e) oczko wodne (staw parkowy) oznaczone na rysunku planu – do zachowania i rewaloryzacji; 
f) ciek wodny (kanał parkowy) oznaczony na rysunku planu – do odtworzenia i rewaloryzacji.  

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) teren położony jest w granicach zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku – wpisanego 

do rejestru zabytków, oznaczonego na rysunku planu – obowiązują przepisy określone w § 5 
ust. 1 pkt 1; 

b) teren położony jest w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej i restytucji zasobów zespołu 
pałacowo-parkowego w Małym Kacku (strefa I); obowiązują zasady zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2 
lit. a; 

c) na terenie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu – 
obowiązują przepisy określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i zasady zawarte w § 5 ust. 1 pkt 3: 

i) pałac, ul. Folwarczna 2, 
ii)  budynek dawnej ptaszarni; 

d) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla których obowiązują zasady 
zawarte w § 5 ust. 1 pkt 3: 



− grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 
i) dawny budynek gospodarczy z gorzelnią, ul. Wrocławska 93, 
ii)  dawny budynek mieszkalny, ul. Folwarczna 11, 
iii)  dawny budynek stajni, ul. Folwarczna 9 (przylegający do budynku przy ul. 

Folwarcznej 11). 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) w obrębie rejonu A obowiązują niżej opisane zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
− intensywność zabudowy – adaptuje się budynek pałacu; zakaz nowej zabudowy z 

wyjątkiem obiektów małej architektury ogrodowej i terenowych urządzeń rekreacyjnych 
oraz niezbędnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach 
określonych w § 10 ust. 2 pkt 9; 

− dopuszczalne gabaryty zabudowy: 
i) wysokość zabudowy – zgodnie z istniejącą wysokością pałacu, 
ii)  szerokość elewacji – zgodnie z istniejącą szerokością elewacji pałacu, 

− rodzaj dachu – zgodnie z istniejącymi nachyleniami dachu pałacu, 
− obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z istniejącym obrysem pałacu, 
− powierzchnia zabudowy – zgodnie z istniejącym obrysem pałacu, 
− powierzchnia biologicznie czynna – min. 80% powierzchni rejonu A, 
− formy i zasady lokalizacji obiektów małej architektury ogrodowej i urządzeń 

rekreacyjnych oraz niezbędnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
należy dostosować do zabytkowego charakteru zespołu pałacowo-parkowego, 

− w zagospodarowaniu parku uwzględnić urządzenie ciągów pieszych o przebiegu 
orientacyjnie wskazanym na rysunku planu, 

− kompozycję przestrzeni na osi kompozycyjnej parku, oznaczonej na rysunku planu, w tym 
zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, należy kształtować w sposób podkreślający 
osiowość założenia, 

− zakaz lokalizacji sezonowych usług oraz tymczasowych obiektów budowlanych,  
− zakaz lokalizacji miejsc parkingowych z wyjątkiem strefy dopuszczalnej lokalizacji 

parkingu orientacyjnie oznaczonej na rysunku planu; w powierzchni parkingu uwzględnić 
nasadzenia zieleni wysokiej; 

b) w obrębie rejonu B obowiązują niżej opisane zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
− intensywność zabudowy – intensywność wynika z przyjętych dopuszczalnych 

wskaźników zabudowy, 
− dopuszczalne gabaryty budynków: 

i) wysokość zabudowy: dla budynku grupy A ochrony konserwatorskiej (ptaszarnia) – 
zgodnie z istniejącą wysokością; dla budynków grupy B: dawnego budynku stajni (ul. 
Folwarczna 9) i dawnego budynku mieszkalnego (ul. Folwarczna 11) – do 45 m 
n.p.m. i do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu; dla 
pozostałych budynków – do 11 m, przy czym wysokość zabudowy nie może 
przekroczyć 48,5 m n.p.m. i do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna 
kondygnacja w poddaszu; dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej 
rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaźników lub parametrów, 

ii)  szerokość elewacji – do 62 m,  
− rodzaj dachu – stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia 

wynoszącym 30° - 40° lub zgodnie z istniejącymi nachyleniami dachu; główne kalenice 
od strony podwórca równoległe do obowiązujących linii zabudowy, pozostałe kalenice 
równoległe lub prostopadłe do nieprzekraczalnych linii zabudowy; pokrycie dachu 
dachówką ceramiczną lub cementową w kolorach czerwieni lub grafitu, 

− obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
− powierzchnia zabudowy – do 2800 m2,  
− powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% powierzchni działki budowlanej, 



− materiały elewacyjne – cegła jako materiał dominujący, drewno, tynk, 
− kolorystyka elewacji – cegła w odcieniach czerwieni, kolory wynikające z zastosowanych 

tradycyjnych materiałów budowlanych, dla tynków – kolory jasne, pastelowe, w 
odcieniach bieli, beżu, szarości i kremowych, 

− dla projektowanej zabudowy ustala się wymóg dostosowania form i wyrazu 
architektonicznego do architektury charakterystycznej dla folwarków pomorskich z końca 
XIX i początku XX w., 

− ustala się restylizację ogrodzenia ptaszarni w nawiązaniu do historycznego stylu 
ogrodzenia, 

− w zagospodarowaniu rejonu uwzględnić urządzenie części zajezdnej przed frontową 
elewacją pałacu, 

− dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury ogrodowej i urządzeń 
rekreacyjnych; formy i zasady lokalizacji ww. obiektów należy dostosować do 
zabytkowego charakteru zespołu pałacowo-parkowego, 

− dopuszcza się sytuowanie budynków narożnikiem przy granicy działki budowlanej w 
sposób wskazany na rysunku planu, 

− na powierzchni terenu dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych pod warunkiem 
zagospodarowania dostosowanego do zabytkowego charakteru zespołu pałacowo-
parkowego (np. posadzka z naturalnego kamienia, zieleń wkomponowana, itp.); zaleca się 
lokalizację parkingów podziemnych, zagłębionych całkowicie poniżej poziomu 
otaczającego terenu, z urządzeniem zjazdów w taki sposób, aby nie degradowały 
zabytkowej przestrzeni zespołu; zaleca się sytuowanie naziemnych miejsc parkingowych 
w południowej części podwórca folwarcznego, 

− w zagospodarowaniu rejonu uwzględnić urządzenie dróg wewnętrznych oraz ciągów 
pieszych o przebiegu orientacyjnie wskazanym na rysunku planu, 

− przestrzenie dla ruchu samochodowego i przestrzenie piesze należy zróżnicować jedynie 
poprzez rysunek nawierzchni i stosować krawężniki nie wyższe niż 2 cm; 

c) w obrębie rejonu C obowiązują niżej opisane zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
− intensywność zabudowy – do 1,5, w tym dla kondygnacji nadziemnych, mierzonych po 

zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 0,6, 
− dopuszczalne gabaryty zabudowy: 

i) wysokość zabudowy: w rejonie oznaczonym na rysunku planu C 1 – do 45  m n.p.m. 
i do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu; 
wykorzystanie dopuszczalnych wysokości zabudowy wymaga niwelacji terenu do 
pierwotnego poziomu/spadku; w rejonie oznaczonym na rysunku planu C 2 – do 
48,5 m n.p.m. i do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w 
poddaszu, 

ii)  szerokość elewacji – do 25 m dla dłuższej elewacji i do 12 m dla krótszej, 
− rodzaj dachu – stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia 

wynoszącym 30° – 40°; kalenice równoległe i/lub prostopadłe do nieprzekraczalnych linii 
zabudowy; pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową w kolorach czerwieni 
lub grafitu, 

− w rejonie C dopuszcza się doświetlenie poddasza za pomocą lukarn, których suma 
powierzchni rzutu nie przekracza 25% powierzchni rzutu dachu; nachylenie połaci 
wszystkich lukarn na budynku powinno być jednakowe, 

− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; nieprzekraczalna linia 
zabudowy ustalona od linii rozgraniczającej terenu 07 MN2,MW1 dotyczy również 
podziemnych części budynków, a także budowli podziemnych spełniających funkcje 
użytkowe budynków, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, 

− powierzchnia zabudowy – do 0,23 powierzchni działki budowlanej, 
− powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej, 
− materiały elewacyjne – cegła, drewno, tynk, szkło, 
− kolorystyka elewacji – cegła w odcieniach czerwieni, kolory wynikające z zastosowanych 



tradycyjnych materiałów budowlanych, dla tynków – kolory jasne, pastelowe, w 
odcieniach bieli, beżu, szarości i kremowych, 

− ustala się niwelację skarpy znajdującej się na terenie 12 U,ZP w rejonie C – odtworzenie 
pierwotnego poziomu/spadku terenu,  

− zasady porządkowania zabudowy i zagospodarowania terenu określono w § 7 ust. 2; 
d) pozostałe ustalenia dla terenu 12 U,ZP: 

− powierzchnia tarasów i balkonów, realizowanych w kondygnacji poddasza, nie może 
przekroczyć 25% powierzchni rzutu budynku, 

− zakaz realizacji nawierzchni bitumicznych i betonowych (dopuszcza się kostkę 
betonową),  

− w rejonach B i C dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych – usługowych, 
gastronomii i handlu (niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę), związanych 
wyłącznie z organizacją plenerowych imprez tematycznych i kulturalnych; obiekty 
tymczasowe muszą prezentować wysokie walory przestrzenne i estetyczne, powinny mieć 
charakter nietrwałej, lekkiej architektury realizowanej z zastosowaniem materiałów 
wysokiej jakości; w kolorach jasnych, pastelowych, w odcieniach bieli, beżu, szarości i 
kremowych; ustalone linie zabudowy nie dotyczą obiektów tymczasowych; 

− tablice i urządzenia reklamowe powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2. 
6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia podziału terenu wyłącznie zgodnie z przebiegiem granicy 
pomiędzy rejonami B i C, wskazanej na rysunku planu; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych – 25 m; 
c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle w stosunku do 

pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 5°. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się. 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) rejon A – dojazd od drogi 19 KD-D 1/2 (ul. Folwarczna) i przez rejon B; dojazd do parkingu 
wyłącznie jednym zjazdem z drogi 19 KD-D 1/2 (ul. Folwarczna) w miejscu oznaczonym jako 
strefa włączenia terenu do miejskiego układu drogowego; 

b) rejon B – dojazd od drogi 19 KD-D 1/2 (ul. Folwarczna) oraz od drogi 18 KD-Z 1/2 (ul. 
Wrocławska) w miejscu oznaczonym jako strefa włączenia terenu do miejskiego układu 
drogowego;  

c) rejon C – dojazd od ul. Architektów (znajdującej się poza obszarem objętym niniejszym 
planem) oraz od drogi 19 KD-D 1/2 (ul. Folwarczna); dopuszcza się dojazd przez rejon B w 
przypadku realizacji wyłącznie funkcji usługowych; 

d) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4 i 5; 
e) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) INNE ZAPISY 
a) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1. 

 


