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3543 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

z dnia 28 września 2005 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania prze-
strzennego jednostki B1 – Karpacz Górny 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717; zmiany z 
2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 
1271, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz zgodnie z uchwałą 
nr XL/252/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 8 lutego 2005 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jednostki B1 – Karpacz Górny, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Karpacza, uchwalonego uchwałą nr IVX/73/99 Rady Miejskiej 
w Karpaczu z dnia 21 października 1999 r. uchwala się, co następuje: 
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R o z d z i a ł  I 

Przedmiot i zakres ustale ń zmiany planu 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego zagospodarowania prze-
strzennego jednostki B1 – Karpacz Górny. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu, stanowią: 
1) od północy – północna granica ulicy Szkolnej; 
2) od wschodu – wschodnia granica działki nr 175 

(AM5, obr. 1) i granica potoku Budnicza Struga 
oraz wschodnia granica działki nr 192 i 190 
(AM5,obr.1);  

3) od południa – północna granica ulicy Karkonoskiej i 
ulicy Saneczkowej, zachodnia granica działek nr 
153/2 i 157 (AM4, obr.1), a następnie południowa 
granica działek nr 163 i 165 (AM4, obr.1); 

4) od zachodu – zachodnia granica działki nr 148/2 
(AM4, obr.1) oraz wschodnia granica ulicy Karko-
noskiej. 

3. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na 
rysunku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 

1:1000, stanowiący integralną część zmiany planu; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realiza-

cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŜą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-
trzenia uwag złoŜonych do projektu zmiany planu. 

5. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmiany planu. 
§ 2 

Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

tereny o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego; 
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu; 
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości objętych zmianą planu; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz za-
budowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŜytkowania terenów; 

12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany 
planu są obowiązującymi ustaleniami: 

1) granice obszaru objętego zmianą planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przezna-

czeniu i róŜnych zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi, 
4) oznaczenia klasyfikacji technicznej ulic i dróg; 
5) obowiązująca linia zabudowy; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
7) obszar lokalizacji zabudowy hotelu (zespołu Re-

kreacyjno-Konferencyjno-Hotelowego); 
8) podział obszaru lokalizacji zabudowy na strefy o 

róŜnych wysokościach kalenicy; 
9) parametr maksymalnej wysokości kalenicy dla 

centralnego obszaru lokalizacji zabudowy, okre-
ślony w m n.p.m.; 

10) dominujący układ kalenicy; 
11) obszary lokalizacji wewnętrznej zieleni wysokiej; 
12) strefa ochrony konserwatorskiej; 
13) budynki o walorach kulturowych objęte ewidencją 

zabytków. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie-

wymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną lub 
stanowią propozycje zagospodarowania terenu. 

3. Symbol literowy oznaczenia funkcji terenu wydzielone-
go liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie 
podstawowe. 

4. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz warunki 
jego dopuszczenia, określono w treści uchwały. 

5. Oznaczone na rysunku zmiany planu linie rozgranicza-
jące tereny o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych zasa-
dach zagospodarowania mogą zostać zmienione w 
stosunku do linii oznaczonych na rysunku zmiany pla-
nu: 
1) o 4,5 m – jeŜeli są liniami rozgraniczającymi ulic 

publicznych; 
2) o 5,5 m – jeŜeli są liniami rozgraniczającymi dróg 

wewnętrznych; 
3) o 3,0 m – w pozostałych przypadkach. 

6. Podstawą do zmiany linii rozgraniczających ulic winny 
być branŜowe opracowania projektowe (projekty bu-
dowlane) oraz projekty koncepcyjne ulic. 

7. Ustalenia w rozdziałach od II do VII stanowią ustalenia 
ogólne dla obszaru objętego zmianą planu. 

8. Ustalenia w rozdz. VIII stanowią ustalenia szczegóło-
we dla terenów o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych za-
sadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi. 

9. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń 
regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowa-
nia terenów, zasady zagospodarowania dla nich wyni-
kają z przepisów odrębnych. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale i na rysunku zmiany planu jest mowa o: 
1) zmianie planu  – naleŜy przez to rozumieć zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jednostki B1 – Karpacz Górny; 
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2) rysunku zmiany planu  – naleŜy przez to rozumieć, 
rysunek zmiany planu stanowiący załącznik do ni-
niejszej uchwały; 

3) terenie  – naleŜy przez to rozumieć obszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, 
wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgra-
niczającymi; 

4) przeznaczeniu uzupełniaj ącym  – naleŜy przez to 
rozumieć określone w ustaleniach szczegółowych 
funkcje dopuszczalne terenu, które, pod warunkiem 
Ŝe w sposób zgodny i harmonijny uzupełniają i 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe, mogą zaj-
mować nie więcej niŜ 35% powierzchni terenu  
i nie więcej niŜ 35% powierzchni całkowitej obiektów 
zlokalizowanych (i istniejących) na danym terenie, o 
ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie określa-
ją innych wielkości i warunków; 

5) wska źniku zabudowy  – naleŜy przez to rozumieć 
wskaźnik wyraŜający stosunek powierzchni zabudo-
wy budynków stałych, w tym garaŜy i obiektów go-
spodarczych, do powierzchni odpowiadających im 
działek lub terenów; 

6) wska źniku intensywno ści zabudowy  – naleŜy 
przez to rozumieć wskaźnik wyraŜający stosunek 
sumy powierzchni całkowitej zabudowy wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków stałych do po-
wierzchni odpowiadających im działek lub terenów; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć linię określoną odległością od linii rozgrani-
czającej dróg i ulic publicznych, która nie moŜe być 
przekroczona przy usytuowaniu bryły budynku, z wy-
jątkiem wysuniętych maksymalnie  
o 3,5 m zadaszeń, przedsionków wejściowych, gan-
ków, wykuszy oraz schodów, podcieni i garaŜy, któ-
rych łączna długość wzdłuŜ linii zabudowy nie moŜe 
przekroczyć 25% długości elewacji frontowej budyn-
ku; 

8) obowi ązującej linii zabudowy  – naleŜy przez to ro-
zumieć obowiązującą linię usytuowania elewacji fron-
towej budynku, określoną odległością od linii rozgra-
niczającej dróg i ulic publicznych oraz od granicy 
działki wydzielonej pod pas drogi wewnętrznej (nie 
dotyczy ona wysuniętych maksymalnie o 3,5 m za-
daszeń, przedsionków wejściowych, ganków, wyku-
szy oraz schodów, podcieni  
i garaŜy, których łączna długość wzdłuŜ linii zabudo-
wy nie moŜe przekroczyć 25% długości elewacji fron-
towej budynku); 

9) dominantach architektonicznych  – naleŜy przez to 
rozumieć obiekty lub ich fragmenty ukształtowane w 
sposób wyróŜniający je pod względem formy  
i gabarytów w istniejącym układzie zabudowy  
i krajobrazie miejscowości; 

10) stanie istniej ącym  – naleŜy przez to rozumieć stan 
w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały; 

11) urządzeniach infrastruktury technicznej  – naleŜy 
przez to rozumieć budynki i budowle zlokalizowane 
na obszarze zmiany planu, obejmujące: 
– urządzenia wodociągowe, 
– urządzenia kanalizacyjne, 
– sieci elektroenergetyczne, 
– sieci gazownicze, 
– stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne, 
– urządzenia radiokomunikacyjne; 

12) obiektach o walorach kulturowych – naleŜy przez 
to rozumieć budynki o wartościach architektonicz-
nych, objęte ewidencją zabytków oraz wskazane do 
wpisania do gminnej ewidencji zabytków, ze względu 
na ukształtowaną historycznie i środowiskowo formę 
architektoniczną, z charakterystycznymi dla obszaru 
Karkonoszy oraz miasta, cechami następujących 
elementów architektonicznego ich ukształtowania: 
– formą bryły budynku i jej wysokością (skalą zabu-

dowy), 
– formą dachu oraz spadków połaci i rodzajem po-

krycia, 
– kompozycją elewacji, charakterem detalu i zasto-

sowanymi materiałami wykończeniowymi; 
13) przestrzeni publicznej  – naleŜy przez to rozumieć 

obszary, funkcjonalnie i przestrzennie zorganizowa-
ne celem zapewnienia jakości przestrzeni środowi-
ska zbudowanego i krajobrazu oraz kształtowania 
wizerunku miasta i jego toŜsamości, obejmujące 
między innymi następujące tereny: 
– tereny dróg i ulic (KD) wraz z ich otoczeniem co 

najmniej do określonych w zmianie planu linii za-
budowy, 

– tereny zieleni urządzonej i rekreacji (ZP), 
– oraz inne tereny kształtujące krajobraz miasta, w 

tym miejsca wglądów widokowych i panoram kra-
jobrazowych miasta. 

R o z d z i a ł  II 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

§ 5 

1. Ochronie podlegają następujące formy zieleni: 
1) rośliny podlegające ochronie gatunkowej; 
2) zadrzewienia obejmujące oznaczony na rysunku 

zmiany planu „obszar lokalizacji zieleni wysokiej”; 
3) kulturowe układy i zespoły zieleni (zieleń ogrodo-

wa), 
4) zieleń związana z ekosystemami potoków i innych 

cieków naturalnych. 
2. Nowe zespoły zieleni kształtować z zachowaniem 

następujących warunków: 
1) układy kompozycyjne: 

a) na terenach zabudowy (MU, UT) – przewidzieć 
jako swobodnie kształtowane układy kompozy-
cyjne z wykształconymi wnętrzami krajobrazo-
wymi z uzupełniającymi układami pasmowymi 
wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych (dróg i chodni-
ków), 

b) na terenach otwartych, oznaczonych symbolem 
ZP – przewidzieć jako układy pasmowe, kształ-
towane obrzeŜnie wzdłuŜ terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi lub ciągów ko-
munikacyjnych, 

c) na terenach otwartych, oznaczonych symbolem 
ZN – przewidzieć zieleń niską w formie łąk (z 
uwzględnieniem roślin chronionych)  
i trawników, z uzupełniającymi układami zieleni 
wysokiej, z uwzględnieniem warunków ochrony 
przyrody i krajobrazowych wglądów widoko-
wych, 

2) roślinność gatunkowo zróŜnicować ze względu na 
wysokość, walory ozdobne oraz zmienne właści-
wości w róŜnych porach roku, 
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3) utrzymać wglądy widokowe z terenów wnętrz ogro-
dowych, tarasów oraz publicznych ciągów pieszych 
(chodników) na Karkonosze, Pogórze Karkonoszy i 
Rudawy Janowickie, z zachowaniem odległości 
między drzewami, określoną  
w § 10 ust. 9. 

3. Na wyznaczonych na rysunku zmiany planu obszarach 
lokalizacji zieleni wysokiej naleŜy: 
1) zachować istniejące zespoły zieleni, 
2) nowe układy zieleni kształtować zgodnie z ustale-

niami ust. 2, głównie z wykorzystaniem zieleni wy-
sokiej (drzew), 

3) wykluczyć lokalizację budynków z wyjątkiem małej 
architektury, miejsc parkingowych i urządzeń infra-
struktury. 

4. Dopuszcza się zmniejszenie wyznaczonego obszaru 
wewnętrznej zieleni wysokiej o 25% jego powierzchni 
w obrębie kaŜdej działki, pod warunkiem zachowania 
ustalonych w planie parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy. 

5. Drzewa i krzewy ozdobne po ich śmierci biologicznej 
podlegają wymianie. 

6. Zieleń w otoczeniu i w obrębie ulic kształtować na 
warunkach określonych w § 10 ust. 9. 

§ 6 

1. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziem-
nych z zachowaniem zasad i wymogów wynikających 
z obowiązujących przepisów odrębnych oraz ustaleń 
niniejszej uchwały, poprzez: 
1) ochronę wód i gruntu przed skaŜeniami i zanie-

czyszczeniami, 
2) ochronę terenów w otoczeniu cieków naturalnych 

oraz ich ukształtowania, w tym skarp terenu i 
umocnień kamiennych, 

3) ochronę korytarzy ekologicznych potoków i innych 
cieków naturalnych (zabudowy biologicznej). 

2. Przy modernizacji istniejących budynków, połoŜonych 
w sąsiedztwie potoków i innych cieków naturalnych 
oraz rowów, naleŜy: 
1) uwzględnić uwarunkowania geologiczne i hydrolo-

giczne terenu oraz zapewnić ochronę koryta cieku, 
jego nabrzeŜy i skarp oraz umocnień hydrotech-
nicznych, w szczególności zapewnić warunki bez-
pieczeństwa w sytuacji gwałtownych wezbrań wody 
i zagroŜeń erozji terenu, 

2) uzgodnić zamierzenia z odpowiednimi organami 
gospodarki wodnej, 

3) wykluczyć lokalizację: urządzeń gromadzenia ście-
ków, środków chemicznych, a takŜe materiałów, 
które mogą zanieczyszczać wody. 

3. Nową zabudowę zlokalizować poza obszarem koryta-
rza ekologicznego cieku, zachowując co najmniej od-
ległość 5 m od istniejącego cieku naturalnego lub ro-
wu. 

4. W obszarze, o którym mowa w ust. 3, ustala się: 
1) zakaz gromadzenia ścieków, środków chemicz-

nych, a takŜe materiałów, które mogą zanieczysz-
czać wody, 

2) zakaz składowania odpadów, 
3) wprowadzenie roślinności stanowiącej element za-

budowy biologicznej doliny potoku oraz utrzymanie 
i ochronę istniejącej, 

4) realizację obiektów budowlanych (dopuszczonych 
zmianą planu), w tym hydrotechnicznych, wyłącznie 
w uzgodnieniu z organem gospodarki wodnej. 

5. Przy zagospodarowaniu terenów naleŜy zapewnić 
wolny dostęp do cieków naturalnych, w tym wykluczyć 
ogrodzenia nieruchomości przyległych do terenu wód 
publicznych w odległości mniejszej niŜ 1,5 m od linii 
brzegu. 

§ 7 

1. Zanieczyszczenia, w rozumieniu powszechnie obowią-
zujących przepisów prawa, spowodowane prowadzoną 
działalnością, nie mogą wykraczać poza granice dział-
ki budowlanej, na której zlokalizowany jest obiekt bę-
dący źródłem uciąŜliwości. 

2. Na obszarze objętym zmianą planu zakazuje się ma-
gazynowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
Dopuszcza się wyłącznie czasowe gromadzenie od-
padów w miejscach zlokalizowanych zgodnie z warun-
kami określonymi w przepisach odrębnych. 

3. Dla obiektów komunikacji i parkingów ustala się ko-
nieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez 
urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę, zgod-
nie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. 

4. W zagospodarowaniu terenów oznaczonych symbo-
lem MU i UT, sąsiadujących z terenami dróg i ulic pu-
blicznych naleŜy uwzględniać wymogi ochrony przed 
uciąŜliwościami, wynikające z ustaleń zmiany planu i 
przepisów odrębnych. 

5. W zakresie ochrony przed uciąŜliwościami hałasu 
zmiana planu ustala: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i usług turystycznych (MU) podlegają ochronie jak 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego określa 
uchwała i rysunek zmiany planu. 

R o z d z i a ł  III 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8 

1. Ochronie kulturowej podlegają: 
1) obszar miasta wpisany do rejestru zabytków; 
2) budynki o walorach kulturowych, objęte ewidencją 

zabytków. 
2. W zmianie planu ustala strefę ochrony konserwator-

skiej. Granicę strefy oznaczono na rysunku zmiany 
planu. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenów zlokalizowanych w obszarze miasta wpisanym 
do rejestru zabytków i objętym strefą ochrony konser-
watorskiej: 
1) najbliŜsze otoczenie budynku zabytkowego naleŜy 

przekształcać na tereny zieleni (parkowo- 
-ogrodowej) i rekreacji oraz niezbędne ciągi komu-
nikacji pieszej i pieszo-jezdnej, m.in. poprzez suk-
cesywną likwidację substandardowej, tymczasowej 
zabudowy gospodarczej i garaŜy; 

2) zachować krajobrazowy charakter zieleni; 
3) przy modernizacji istniejących i budowie nowych 

dróg naleŜy stosować rozwiązania zapewniające 
utrzymanie i wprowadzenie jednopowierzchniowych 
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nawierzchni ulic (jezdni i chodników) oraz tradycyj-
ne materiały budowlane, spełniające wymogi kon-
serwatorskie; 

4) zachować wglądy na Karkonosze, Pogórze Karko-
noszy i Rudawy Janowickie z terenów ciągów pie-
szych (chodników); 

5) zabudowę kształtować na warunkach ustalonych w 
zmianie planu. 

4. Dla obiektów o walorach kulturowych, objętych ewi-
dencją zabytków. ustala się: 
1) ochronę charakterystycznych elementów architek-

tonicznego ukształtowania istniejącej zabudowy i 
jej detalu architektonicznego, w tym ukształtowanie 
bryły budynku, formy dachu, ukształtowanie elewa-
cji i jej rozwiązania materiałowe oraz inne elementy 
budynku, 

2) przywrócenie utraconych i zdegradowanych ele-
mentów w ramach prowadzonej odbudowy, rozbu-
dowy i przebudowy, 

3) stosowanie przy modernizacji i rozbudowie trady-
cyjnych i rodzimych materiałów budowlanych  
i wykończeniowych – zgodnych z dotychczasowym 
historycznym charakterem zabudowy. 

§ 9 

1. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac 
budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabyt-
kowych zgodnie z przepisami szczególnymi.  
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych 
obiektów archeologicznych, naleŜy powiadomić wła-
ściwe słuŜby konserwatorskie. 

2. Prowadzenie robót budowlanych na obszarze objętym 
zmianą planu wymaga pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, w zakresie wynikającym z 
przepisów odrębnych. 

R o z d z i a ł  IV 

Wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania  
przestrzeni publicznej 

§ 10 

1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują: 
1) tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do 

nich bezpośrednio terenami innych funkcji, do gra-
nic wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami 
zabudowy; 

2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych. 
2. Regulacji podlegają zasady zagospodarowania prze-

strzeni publicznej, w zakresie następujących elemen-
tów zagospodarowania przestrzennego: 
1) tablic informacyjnych i reklamowych oraz prze-

strzenno-architektonicznych nośników informacji, 
promocji i reklamy, w tym małej architektury (słupy 
ogłoszeniowe, drogowskazy, altany, kioski), lokali-
zowanych na terenach przestrzeni publicznej oraz 
tablic informacyjnych i reklamowych umieszcza-
nych na budynkach; 

2) ogrodzeń; 
3) elementów ukształtowania i zagospodarowania te-

renu, w tym zieleni. 
3. Ustala się następujące warunki dla tablic informacyj-

nych i reklamowych oraz przestrzenno-architek-
tonicznych elementów informacji lokalizowanych  

w obszarze przestrzeni publicznej i na elewacjach 
frontowych budynków: 
1) tematyka reklam i informacji, zawarta na poszcze-

gólnych elementach powinna odnosić się wyłącznie 
do przedmiotu działalności na danym terenie oraz 
do informacji turystycznej, w zakresie ustalonym 
przez władze miasta w miejskim systemie informa-
cji turystycznej; 

2) obiekty winny zostać ukształtowane w nawiązaniu 
do cech historycznej architektury miasta,  
z zastosowaniem głównie materiałów tradycyjnych, 
oraz jednorodnie pod względem plastycznym 
(wzornictwa), kolorystycznym i architektonicznym, 
w obszarze całego miasta; 

3) rozwiązania kolorystyczne szyldów i tablic winny 
charakteryzować się barwami stonowanymi,  
o niskiej chromatyczności (z wykluczeniem kolorów 
podstawowych i intensywnych); zespół tablic 
ukształtować jednorodnie stylistycznie i kolory-
stycznie (o jednakowym kolorze); 

4) szyldy lub pojedyncze formy informacji kształtować 
o drobnej skali i prostych rozwiązaniach stylistycz-
nych, w nawiązaniu do historycznych symboli i tra-
dycyjnego wzornictwa, liternictwa oraz detalu; 

5) zespół tablic na budynkach winien tworzyć układ 
uporządkowany (prostokątny) o maksymalnej sze-
rokości 120 cm – ukształtowany wzdłuŜ określonej 
linii kompozycyjnej, pionowej lub poziomej, z po-
szanowaniem form i detalu architektonicznego bu-
dynku; tablice winny charakteryzować się jednako-
wymi lub zbliŜonymi wymiarami; 

6) zespół tablic umieszczać w sąsiedztwie głównych 
drzwi wejściowych, wyłącznie w części parterowej 
budynku; 

7) szyld lub pojedynczą formę nośnika informacji, od-
noszącą się do całości lub części funkcji budynku – 
naleŜy umieszczać wyłącznie w części parterowej 
lub na wyŜszych kondygnacjach,  
z poszanowaniem kompozycyjnej zasady ukształ-
towania elewacji budynku i jego detalu; 

8) ustala się następujące maksymalne wymiary (wy-
sokości) wolno stojących obiektów – tablic infor-
macyjnych i reklamowych oraz przestrzenno-
architektonicznych elementów informacji, lokalizo-
wanych w obszarze przestrzeni publicznej: 
a) maksymalna wysokość tablic: 1,8 m, 
b) maksymalna wysokość drogowskazów, słupów 

ogłoszeniowych: 2,7 m, 
c) maksymalna wysokość obiektów przestrzenno-

architektonicznych (altany, kioski i inne zapro-
jektowane w ramach miejskiego systemu infor-
macji turystycznej): 2,5 m, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów 
przestrzenno-architektonicznych: 3,5 m2; 

9) lokalizacja obiektów, o których mowa w punkcie 8, 
w obszarze przestrzeni publicznej wyznaczonej 
przez istniejące i projektowane ulice, wymagają 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

4. Na potrzeby imprez sportowych i festynów oraz tym-
czasowego zagospodarowania rekreacyjnego, do-
puszcza się, niezaleŜnie od obiektów, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1, formy przenośne z lekkich konstrukcji, 
obejmujące formy namiotowe, parasole i inne charak-
terystyczne na potrzeby organizowanych imprez. 
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5. Wyklucza się lokalizację reklam, informacji i obiektów 
malej architektury w miejscach, niezapewniających: 
1) ukształtowania przestrzeni publicznej jako harmo-

nijnej całości zgodnie z wymogami kompozycyjno-
estetycznymi; 

2) ochronę krajobrazu, w tym wglądów widokowych; 
3) ochrony obiektów o walorach kulturowych; 
4) bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów. 

6. WzdłuŜ linii rozgraniczających dróg publicznych  
i placów publicznych dopuszcza się lokalizację ogro-
dzenia przy zachowaniu następujących warunków: 
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń 

wzdłuŜ dróg winny się charakteryzować jednakową 
wysokością lub wzajemnie dostosowanymi wyso-
kościami ogrodzeń poszczególnych posesji oraz 
wspólnymi lub jednorodnymi cechami architekto-
nicznego ich ukształtowania; 

2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna 
przekraczać wysokości 1,65 m (na odcinkach  
o małych spadkach wysokości – 1,5 m); 

3) poszczególne odcinki ogrodzenia winny zostać 
ukształtowane w formie ogrodzenia aŜurowego  
z zastosowaniem przęseł metalowych lub drewnia-
nych; 

4) elementy konstrukcji winny być wykonane z zasto-
sowaniem drewna, kamienia lub cegły klinkierowej; 

5) rozwiązania architektoniczne ogrodzenia powinny 
uwzględniać charakter funkcji terenu i miejsce lo-
kalizacji oraz cechy lokalnej tradycji w odnoszącej 
się do elementów zagospodarowania przestrzen-
nego; 

6) wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub 
wykonanych z prefabrykatów betonowych; 

7) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń pełnych, wyko-
nanych wyłącznie z kamienia naturalnego  
i nieprzekraczających wysokości 90 cm. 

7. Ustala się następujące maksymalne wymiary (wyso-
kości) obiektów infrastruktury technicznej i obsługi ru-
chu drogowego, lokalizowanych w obszarze prze-
strzeni publicznej: 
1) maksymalna wysokość urządzeń infrastruktury 

technicznej: 1,5 m; 
2) maksymalna wysokość wiat przystankowych  

i innych obiektów: 2,3 m. 
8. W obrębie linii rozgraniczających ulic zieleń kształto-

wać z zastosowaniem następujących form: 
1) szpalerów drzew, o jednakowej odległości między 

drzewami (min. 25 m); 

2) ciągów Ŝywopłotów lub komponowanych zgrupo-
wań zieleni niskiej (krzewów) oraz trawników. 

R o z d z i a ł  V 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegaj ących ochronie 

§ 11 

1. Na obszarze zmiany planu znajdują się stanowiska 
roślin podlegających ochronie gatunkowej na podsta-
wie art. 6 i 46 ustawy z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o ochronie przyrody. 

2. Dla ochrony stanowisk roślin podlegających ochronie 
gatunkowej, wyznacza się tereny zieleni chronionej 
(ZN). 

3. Rośliny chronione znajdujące się w obszarze wskaza-
nym do lokalizacji zabudowy, podlegają przeniesieniu 
na wyznaczony teren zieleni chronionej (ZN) oraz te-
reny zieleni urządzonej i rekreacji (ZP). 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3, ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
2) zakaz prowadzenia wszelkich robót i prac oraz 

zmiany zagospodarowania naruszające dotychcza-
sowe stosunki wodne; 

3) zakaz przekształcania rzeźby terenu; 
4) konieczność stosowania środków naturalnych  

i technologicznych utrzymujących stan środowiska 
odpowiedni dla wymogów roślin prawnie chronio-
nych, występujących na obszarze zmiany planu. 

6. Obszar objęty zmianą planu stanowi część obszaru 
miasta wpisanego do rejestru zabytków (nr 606/J  
z dnia 28 lutego 1980 r.). 

R o z d z i a ł  VI 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 12 

1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg i ulic określa rysunek 
zmiany planu i uchwała. 

2. Układ ulic i dróg tworzą: 
1) ulice lokalne – KL; 
2) ulice dojazdowe – KD; 
3) ulice i drogi pieszo-jezdne – Kpj. 
4) drogi wewnętrzne – KDW. 

3. Obsługę układu zapewnia ulica zbiorcza – KZ (zlokali-
zowana poza granicami zmiany planu – ul. Karkono-
ska, droga powiatowa). 

4. Podstawowe parametry dróg określa tabela: 
 
 

oznaczenie  
drogi – ulicy 

klasa  
drogi – ulicy 

szerokość w liniach 
rozgraniczających 

minimalna 
szerokość jezdni 

rodzaj drogi 

1KD L L1/2 10 – 15 m 6 m gminna 
2KD D D1/2 8 – 10 m 5 m gminna 
3KD PJ D1/2 5 m – 8 m 4,5 m gminna 
1 KDW  3,5 m – 8 m   

 

5. Dopuszcza się zmianę połoŜenia linii rozgraniczają-
cych ulic i dróg w zakresie ustalonym w § 3, przy za-
chowaniu następujących warunków: 
1) utrzymana zostanie ustalona w zmianie planu mi-

nimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczają-
cych; 

2) spełnione zostaną wymogi wynikające z ustaleń 
zmiany planu oraz przepisów odrębnych dotyczą-
cych podstawowych elementów trasy drogi, w tym 
szerokości jezdni i chodników oraz układu łuków i 
odcinków prostych jezdni; 
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3) zachowane zostaną określone w przepisach 
uchwały i przepisach odrębnych odległości linii 
zabudowy oraz warunki zmiany ich usytuowania. 

6. W granicach terenu dróg publicznych, za zgodą za-
rządcy drogi, dopuszcza się lokalizację: 
1) zieleni; 
2) urządzeń infrastruktury technicznej; 
3) obiektów związanych z obsługą ruchu, w tym wiat 

przystankowych, ścieŜek rowerowych; 
4) obiektów, o których mowa w § 10 ust. 2. 

7. Przebudowane i nowe elementy układu komunika-
cyjnego słuŜące pieszym oraz dojścia do obiektów 
usług publicznych naleŜy dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

8. Zaleca się budowę i modernizację ulic dojazdowych 
oraz dróg pieszo-jezdnych i dróg wewnętrznych wg 
zasad ruchu uspokojonego określonych w „Wytycz-
nych projektowania ulic” G.D.D.P. – 1992 r. 

9. Przy budowie, przebudowie i modernizacji dróg, na-
leŜy: 
1) spełnić wymagania wynikające z potrzeb kształ-

towania przestrzeni publicznej, określone w § 10; 
2) uwzględnić moŜliwość lokalizacji sieci infrastruk-

tury technicznej, wynikające z przepisów odręb-
nych oraz załoŜeń, koncepcji, programów i pla-
nów rozbudowy poszczególnych sieci; 

3) uwzględnić ustalenia dotyczące zasad lokalizacji 
sieci infrastruktury technicznej określone  
w § 16. 

10. Ustala się następujące tereny do wytyczenia ścieŜek 
rowerowych: 
1) tereny dróg i ulic – oznaczone symbolem KD  

i KDW drogi wewnętrzne, 
2) tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej – ozna-

czone symbolem ZP. 
11. Poza terenami wyznaczonymi na rysunku zmiany 

planu, dopuszcza się wydzielenie dodatkowych dróg 
wewnętrznych dla obsługi terenów lub działek. 

12. Parametry elementów dróg wewnętrznych naleŜy 
przyjąć jak dla ulicy dojazdowej (D 1/2). 

§ 13 

1. W granicach działek budowlanych naleŜy zapewnić 
odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, autobusów i samochodów 
gospodarczych. 

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych na działkach budowlanych naleŜy ustalić w 
oparciu o następujące wskaźniki: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej – 1 m.p./ 

/1 mieszkanie, 
2) na terenach usług: 

a) sale widowiskowe, kluby, biblioteki – 1 m.p./ /10 
miejsc, 

b) obiekty handlowe i usługowe, biura – 1 m.p./ /50 
m2 p.u., 

c) obiekty oświaty i edukacji – 1 m.p./10 osób per-
sonelu, 

d) obiekty sportowo-rekreacyjne – 1 m.p./  
/10 uŜytkowników 

e) przychodnie zdrowia, usługi odnowy biologicznej 
– 1 m.p./100 m2 p.u., 

f) hotele  – 1 m.p./3 łóŜka, 
g) pensjonaty, motele i inne turystyczne –  

1 m.p./4 łóŜka, 
h) restauracje, kawiarnie – 1 m.p./5 miejsc kon-

sumpcyjnych. 
3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się 

uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za 
zgodą zarządcy drogi. 

4. Wskaźniki podane w ust. 2 naleŜy stosować takŜe 
przy zmianie sposobu uŜytkowania oraz co najmniej 
do części budynków stanowiących rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków. 

§ 14 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy 
system zaopatrzenia w wodę dla miasta Karpacza, z 
zastrzeŜeniem ust. 11. 

2. Ustala się odprowadzenie ścieków poprzez zbiorowy 
system odprowadzenia ścieków komunal-nych. 

3. Ustala się odprowadzenia wód opadowych do wód 
powierzchniowych lokalnymi systemami kanalizacyj-
nymi (rurociągami deszczowymi) przy spełnieniu 
wymagań ochrony środowiska, w tym poprzez urzą-
dzenia oczyszczania, umoŜliwiające podczyszczanie 
wód z zanieczyszczeń substancjami ropopochodny-
mi oraz z zawiesin ogólnych. 

4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie 
usuwania i utylizacji odpadów stałych: 
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie  

w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlo-
kalizowanych zgodnie z wymogami przepisów 
Prawa budowlanego, 

2) przewidzieć moŜliwość segregacji odpadów  
w miejscach czasowego ich gromadzenia. 

5. Ustala się dostawę energii elektrycznej z sieci  
i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmu-
jącego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z 
ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi – 
uchwałą nr LIV/400/02 Rady Miejskiej  
w Karpaczu z dnia 5 września 2002 r. – załoŜeniami 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe na obszarze miasta Karpacza. 

6. Ustala się dostawę gazu do celów gospodarczych i 
grzewczych z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa 
energetycznego zajmującego się przesyłem i dystry-
bucją gazu zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne 
oraz przyjętymi – uchwałą nr LIV/400/02 Rady Miej-
skiej w Karpaczu z dnia 5 września 2002 r. – załoŜe-
niami do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ob-
szarze miasta Karpacza. 

7. Ustala się ogrzewanie obiektów w oparciu o indywi-
dualne lub grupowe instalacje grzewcze zasilane ga-
zem, energią elektryczną i paliwem stałym oraz pali-
wem płynnym, przy spełnieniu wymogów sanitar-
nych, ochrony środowiska oraz ochrony interesu 
osób trzecich. 

8. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej  
i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 
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9. Dopuszcza się dostawę energii elektrycznej z indy-
widualnych i niekonwencjonalnych źródeł – elek-
trowni wodnych, elektrowni słonecznych. 

10. Dla terenu 2.1UT naleŜy zapewnić własne awaryjne 
źródło zaopatrzenia w wodę, w celu zabezpieczenia 
własnych potrzeb. Dla innych terenów, dopuszcza 
się rozwiązania indywidualne w zakresie zaopatrze-
nia w wodę, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

§ 15 

1. Zaopatrzenie w wodę realizować poprzez: 
1) urządzenia zaopatrzenia w wodę i sieci wodocią-

gowe zlokalizowane poza obszarem objętym zmia-
ną planu; 

2) zbiorniki zapasowo-wyrównawcze, 
3) sieci wodociągowe przebiegające w obszarze 

zmiany planu; 
4) projektowane przyłącza wodociągowe, podłączone 

do istniejącej sieci w miejscach i na warunkach 
określonych przez przedsiębiorstwo wodociągów i 
kanalizacji. 

2. Parametry i przebiegi kanalizacji sanitarnej, obsługu-
jącej obszar miasta, określa projekt inwestycyjny „Kar-
konoski System Kanalizacji Sanitarnej”. 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się poprzez 
następujące elementy sieci: 
1) zlokalizowane w rejonie ulicy Szkolnej i Kąpielowej 

(istniejące i projektowane) stacje transformatorowe 
20/0,4 kV; 

2) kablowe i napowietrzne linie średniego napięcia 20 
kV, 

3) sieci niskiego napięcia, 
4) przyłącza dla odbiorców. 

4. Dostawę gazu ustala się poprzez następujące elemen-
ty sieci: 
1) istniejące sieci zlokalizowane poza obszarem 

zmiany planu; 
2) projektowane w obszarze zmiany planu sieci dys-

trybucyjne średniego ciśnienia oraz stacje reduk-
cyjno-pomiarowe. 

§16 

1. Adaptuje się istniejące urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniające wymogi techniczno-funkcjo-nalne 
określone w przepisach odrębnych. 

2. Celem zapewnienia ochrony i warunków do eksplo-
atacji istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, 
ustala się: 
1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach, wyznaczo-

nych przez zarządcę urządzeń oraz przepisy 
szczególne i warunki techniczne, zapewniających 
ochronę i prawidłową eksploatację urządzeń, 

2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz 
swobodnego przemieszczania się wzdłuŜ stref 
ochronnych poszczególnych urządzeń, 

3) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urządzeń, 
4) obowiązek kaŜdorazowego uzgodnienia z zarządcą 

urządzeń infrastruktury lokalizacji obiektów budow-
lanych, z którego urządzeniami graniczyć będzie 
projektowany obiekt. 

3. Na wszystkich terenach wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi, dopuszcza się lokalizację obsługujących 
obszar jednostki i miasta lokalnych urządzeń infra-
struktury technicznej, z zastrzeŜeniem ust. 9. 

4. Układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej naleŜy reali-
zować w oparciu o programy i koncepcje rozbudowy 
poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwią-
zania zawarte w projektach budowlanych poszczegól-
nych przedsięwzięć. Schemat przebiegu podstawo-
wych urządzeń liniowych sieci infrastruktury technicz-
nej przedstawiono na rysunku zmiany planu. 

5. Nowe przewody infrastruktury technicznej naleŜy loka-
lizować w istniejących i projektowanych pasach ulic i 
dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych (publicznych 
i wewnętrznych). 
Dopuszcza się sytuowanie sieci poza pasami terenu 
ulic, dróg i ciągów pieszych w przypadkach koniecz-
nych, wymuszonych konfiguracją terenu i istniejącym 
zainwestowaniem. 

6. Stacje transformatorowe naleŜy lokalizować jako wol-
no stojące budowle lub jako urządzenia wbudowane. 
Ustala się moŜliwość lokalizacji wolno stojących stacji 
transformatorowych na granicy działki lub w odległości 
1,5 m od granicy działki. 

7. Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu lokalizować na 
terenie oznaczonym symbolem 2.1UT, KS oraz ZP. 

8. Dopuszcza się lokalizację anten wyłącznie na budyn-
kach hotelowych, z zachowaniem następujących wa-
runków: 
1) minimalna wysokość budynku, na którym będą 

umieszczane anteny winna wynosić 18 m; 
2) maksymalna wysokość konstrukcji masztu winna 

wynosić 9 m. 
9. Podejmowane działania inwestycyjne na terenach 

wyznaczonych pod zabudowę i zagospodarowanie 
winny uwzględnić ochronę istniejących urządzeń me-
lioracyjnych i odwodniających oraz ich przebudowę re-
alizowaną przez właściwe instytucje. 

R o z d z i a ł  VII 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i u Ŝytkowania terenów 

§17 

Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania  
i uŜytkowania terenu. 
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R o z d z i a ł  IX 

Przepisy ko ńcowe 

§ 30 

Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-nowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 31 

Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą a dotyczące 
ładu przestrzennego naleŜy rozstrzygać zgodnie z wyma-
ganiami wynikającymi z zachowania walorów urbani-
stycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy 

otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych 
oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kultu-rowego. 

§ 32 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Karpaczu z dnia 28 wrze śnia 
2005 r. (poz. 3543) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Karpaczu z dnia 28 wrze śnia 
2005 r. (poz. 3543) 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie plan u inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania 
 
 

1. Teren objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istnieją-
cym częściowo wyposaŜony w sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, sieci elektroenergetycz-
ne i gazowe. W trakcie realizacji jest kanalizacja sanitarna. Po zachodniej i północnej stronie ob-
szaru planu przebiega droga powiatowa nr 12 119, w ciągu ul. Karkonoskiej. 

2. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwe-
stycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
1) przebudowa ulicy Szkolnej, 
2) przebudowa ulicy Kąpielowej. 

3. Środki na realizację ww. inwestycji, stanowiące zadania własne gminy pochodzić będą ze środków 
pomocowych inwestora przy współudziale środków własnych gminy. 

 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej w Karpaczu z dnia 28 wrze śnia 
2005 r. (poz. 3543) 

 
 

Rozstrzygni ęcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zło Ŝonych do projektu zmiany  
planu jednostki B1 – Karpacz Górny 

 
 

1. W trakcie wyłoŜenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jed-
nostki B1 – Karpacz Górny wpłynęło 6 pism kwestionujących ustalenia projektu zmiany planu. 

2. Uwagi zgłoszone w poszczególnych pismach były rozpatrywane w dniu 18 sierpnia 2005 roku 
przez Burmistrza Karpacza. 

3. Nieuwzględnione przez Burmistrza Karpacza uwagi zostały przedłoŜone do rozstrzygnięcia, zgod-
nie z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, Radzie Miejskiej. 

4. Rada Miejska po rozpatrzeniu nieuwzględnionych uwag przez Burmistrza Karpacza nie uwzględ-
nia: 
• uwagi Państwa ElŜbiety i Jerzego Ogłaza dot. niezaznaczenia w projekcie planu stref ochron-

nych studni – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie ma właściwości do usta-
lania strefy ochronnej od studni, 

• uwagi Państwa ElŜbiety i Jerzego Ogłaza dot. poszerzenia ul. Kąpielowej w związku  
z uciąŜliwościami tzw. dzikich parkingów – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
nie ma właściwości w sprawach organizacji ruchu. Parametry ulicy ustalono z zachowaniem 
obowiązujących przepisów, 

• uwagi Pani Gabrieli Piskorz dot. moŜliwości budowy lądowiska helikopterów w promieniu 
mniejszym niŜ 500 m od środka działki – lokalizacja lądowiska znajduje się po przeciwnej stro-
nie działki projektowanej inwestycji (Hotel Gołębiewski). UciąŜliwości zostaną znacznie ograni-
czone projektowaną zabudową kubaturową, 

• uwagi Pana Marka Łopatki dot. moŜliwości budowy lądowiska helikopterów w promieniu mniej-
szym niŜ 500 m od środka działki – lokalizacja lądowiska znajduje się po przeciwnej stronie 
działki projektowanej inwestycji (Hotel Gołębiewski). UciąŜliwości zostaną znacznie ograniczo-
ne projektowaną zabudową kubaturową, 

• uwagi Pana Stanisława Nienartowicza dot. poszerzenia ulicy Kąpielowej wzdłuŜ działki  
nr 175 – w związku z projektowaną inwestycją na terenie 2.1 UT wymagana jest modernizacja 
istniejącej ulicy. Parametry ulicy ustalono z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

• częściowo uwagi Pana Tadeusza Gołębiewskiego – dot. postulatu, aby plan zawierał jedynie 
zapis mówiący o dopuszczalnej wysokości obiektu. Maksymalnie do 25 m od poziomu gruntu – 
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uwzględnia się w zakresie dokonania zapisu o zachowaniu wysokości budynku nieprzekracza-
jącej 25 m do poziomu terenu. Jednocześnie wprowadza się zapis ograniczający wysokość 
budynku do 798 m n.p.m. w jego części środkowej, nad hallem głównym. Przyjęte w planie za-
sady ochrony otoczenia krajobrazowego, będącego tłem dla projektowanego obiektu tury-
stycznego wymagają jednoznacznego, przynajmniej dla części środkowej budynku, określenia 
nieprzekraczalnej jego wysokości, odniesionej do parametrów ukształtowanego terenu. Za-
chowanie tego parametru będzie miało równieŜ wpływ na zniwelowanie i ograniczenie zagro-
Ŝenia dla niekorzystnego ukształtowania krajobrazu miasta, w związku z przyjętym przez inwe-
stora programem uŜytkowym inwestycji, znacznie odbiegającym od dotychczas zrealizowanych 
obiektów o funkcji turystycznej. Rygor zachowania tego parametru przyczynić się więc moŜe do 
jak najlepszego wpisania obiektu  
w krajobraz i przestrzeń miasta oraz harmonijne pod względem architektonicznym jego 
ukształtowanie, z uwagi na historycznie ukształtowane walory przestrzenne i dotychczasową 
skalę zabudowy miasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3544 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 29 września 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/138/04 Rady Miejs kiej Wałbrzycha 
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie okre ślenia zasad nabywania, zbywania, 
obci ąŜania nieruchom ości gruntowych oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu 
                                  na okres dłu Ŝszy ni Ŝ 3 lata 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13, art. 14, 
art. 15, art. 28, art. 32, art. 35, art. 37 ust. 3, art. 43, art. 67, art. 68, 
art. 70, art. 71, art. 73 ust. 3, art. 83, art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.), art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, Rada Miejska Wał-
brzycha uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha 
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania, obciąŜania nieruchomości grunto-
wych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜ-
szy niŜ 3 lata wprowadza się następujące zmiany: 
1. w tytule uchwały skreśla się słowo „gruntowych”, 
2. w § 1 w wierszu 2 skreśla się słowo „gruntowych”, 
3. w § 1 pkt 5 i 6 skreśla się słowo „gruntowych”, 
4. w § 2 w wierszu 1 skreśla się słowo „gruntowe”, 
5. w § 3 w wierszu 1 skreśla się słowo „gruntowe”, 
6. w tytule Rozdziału III skreśla się słowo „gruntowych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ALICJA ROSIAK 

 

3545 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W W ĘGLIŃCU 
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z dnia 29 września 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenów 
pod modernizacj ę odcinka linii kolejowej E- 30 na zachód od W ęglińca na 
                                   obszarze gminy W ęgliniec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku 
z uchwałą Rady Miejskiej w Węglińcu nr 208/XXXI/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. 
o przystąpieniu do opracowania planu, po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów pod modernizację linii kolejowej na obszarze gminy Węgli-
niec, zwany dalej planem 

 
 
 

R o z d z i a ł   1 

Przedmiot i zakres ustale ń planu 

§ 1 

Plan obejmuje obszar w sąsiedztwie istniejącego szlaku 
kolejowego E-30 w granicach obrębów geodezyjnych 
Czerwona Woda i Stary Węgliniec z wyłączeniem terenu 
działki nr 2551 obr. Czerwona Woda uznanej decyzją 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 42  
z dnia 28 grudnia 2000 r. za teren zamknięty. 

§ 2 

1. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) załącznik graficzny − rysunek planu w skali 1:2000; 
2) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w 
planie”; 

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposobu roz-
patrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu”. 

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, nie są 
ustaleniami planu. 

§ 3 

W planie określono: 
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasa-
dach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, 

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

2) w rozdziale 2, 3 i 4 uchwały − sposób i termin tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania 
terenów; 

3) w rozdziale 4 uchwały − szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
oraz stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

§ 4 

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogól-
ne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady ob-
sługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, zasady ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustale-
niach tekstowych w rozdziałach 2  
i 4 niniejszej uchwały. 

2. Obszar objęty planem podzielono na tereny, którym 
nadano oznaczenia literowe, słuŜące powiązaniu ry-
sunku planu z ustaleniami tekstowymi − w szczegól-
ności zawartymi w rozdziale 3 uchwały. 

3. Granica obszaru objętego planem jest jednocześnie 
obowiązującą linią rozgraniczającą. 

§ 5 

1. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to przebiegi 
linii rozgraniczających. 

2. Przedstawiony na rysunku planu zasięg terenów za-
mkniętych nie jest ustaleniem planu. Zmiany  
w tym zakresie nie wymagają aktualizowania planu, 
jeŜeli nie powodują konieczności dokonania  
zmian w ustaleniach zawartych w rozdziale 2 i 3 
uchwały. 

§ 6 

1. W planie ustalono przewaŜające funkcje terenów. 
Wyznaczono tereny o jednej, przesądzonej funkcji 
podstawowej oraz teren, który moŜe być wykorzysty-
wany pod dwie lub więcej funkcji (alternatywnie lub 
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łącznie, wg ustaleń szczegółowych). Symbolami lite-
rowymi oznaczono funkcje podstawowe (przewaŜają-
ce). Funkcje dopuszczalne oraz warunki ich dopusz-
czenia określają szczegółowe ustalenia dla poszcze-
gólnych terenów zawarte w rozdziale 3 uchwały. 

2. Przedstawione na rysunku planu orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą być w postępowaniach lokaliza-
cyjnych oraz w projektach podziału terenu korygowane 
na podstawie opracowań o większym stopniu szczegó-
łowości niŜ rysunek planu, jeŜeli wymaga tego w 
szczególności program sytuowanej inwestycji, pod wa-
runkiem zachowania moŜliwości realizacji funkcji i 
spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych pla-
nem dla wszystkich terenów.  
W szczególności dopuszcza się powiększanie terenów 
lasów sąsiadujących z terenami kolejowymi poprzez 
przyłączanie gruntów obecnie administrowanych przez 
PKP, jeŜeli nie będą one niezbędne dla potrzeb kole-
jowych. 

3. Linie zabudowy określają przepisy prawa powszech-
nego, w szczególności zawarte w art. 43 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086  
z późn. zm.) oraz przepisy prawa powszechnego dot. 
wymagań w zakresie odległości budynków  
i budowli w sąsiedztwie linii kolejowej i sieci infrastruk-
tury technicznej. 

R o z d z i a ł   2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów 

§ 7 

Przeznaczenie terenów −−−− podstawowe ustalenia  
funkcjonalne 

1. Przeznaczenie terenów określono w ustaleniach 
szczegółowych, w rozdziale 3 uchwały. UŜywane  
w ustaleniach funkcjonalnych określenia: „przezna-
czenie/funkcja podstawowe/a” i „przeznacze-
nie/funkcja uzupełniające/a (dopuszczalne/a, towarzy-
szące/a)” oznaczają odpowiednio przeznaczenie, które 
powinno przewaŜać na danym obszarze lub terenie i 
przeznaczenie niekolidujące z przeznaczeniem pod-
stawowym, które moŜe uzupełniać przeznaczenie pod-
stawowe. 

2. Ustalone w planie przeznaczenie terenów i sposoby 
ich zagospodarowania mogą być ograniczane przepi-
sami prawa powszechnego lub/i decyzji ustanawiają-
cych formy ochrony terenów lub/i strefy ograniczonego 
uŜytkowania. 

§ 8 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. W rozdziale 3 uchwały w ustaleniach szczegółowych 
dotyczących poszczególnych typów terenów ustalono 
zasady przekształcania istniejącego zagospodarowa-
nia oraz określono wymagania i dopuszczenia doty-
czące sposobów parcelacji i zagospodarowania tere-
nów. 

2. Sytuując projektowane obiekty i nasadzenia zieleni 
naleŜy respektować odległości ustalone przepisami 
prawa powszechnego. 

3. W pasie drogowym określonym w rysunku planu nie 
dopuszcza się sytuowania trwałych obiektów kubatu-
rowych. 

4. WzdłuŜ drogi publicznej nie dopuszcza się realizacji 
nowych ogrodzeń pełnych.  

5. Nie ogranicza się moŜliwości dokonywania wyburzeń i 
usuwania budowli, w szczególności ze względu na 
stan techniczny istniejącego zainwestowania, pod wa-
runkiem zapewnienia moŜliwości realizacji innych 
ustaleń planu. 

6. Na wszystkich terenach oznaczonych symbolami: ZL i 
WS ustala się zakaz sytuowania zabudowy kubaturo-
wej. 

§ 9 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny, o 
których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 usta-wy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

2. W dolinie potoku Czerna Mała nie ustalono granic 
obszarów zagroŜenia wodami powodziowymi. Zaleca 
się realizowanie inwestycji w bezpośrednim sąsiedz-
twie rzeki w porozumieniu z administratorem cieku. 

3. Zaleca się, aby stosując dostępne rozwiązania tech-
niczne, technologiczne i organizacyjne zapewniać 
dotrzymywanie standardów jakości środowiska poza 
terenami inwestycji mogących szkodliwie oddziały-
wać na środowisko, dla uniknięcia tworzenia obsza-
rów ograniczonego uŜytkowania. 

4. Ustala się wyposaŜenie szlaku kolejowego w rowy 
przytorowe z osadnikami, separatorami i zastawka-
mi, dla eliminowania rozprzestrzeniania się ścieków 
w sąsiedztwie torowiska, w szczególności  
w wypadku wystąpienia awarii lub katastrof taboru.  

5. Wymaga się prowadzenia monitoringu stanu kom-
ponentów środowiska w otoczeniu terenów kolejo-
wych na zasadach określonych w przepisach szcze-
gólnych. 

6. Dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów na terenach 
modernizowanego szlaku kolejowego. 

7. W czasie trwania prac budowlanych w zasięgu sys-
temów korzeniowych istniejących drzew, które nie 
będą wycinane, nie dopuszcza się składowania ma-
teriałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla drzew 
i gleby. Wymaga się, aby prowadząc prace budowla-
ne nie naruszać systemów korzeniowych drzew, 
prowadząc roboty ziemne – w miarę moŜliwości – 
poza zasięgiem ich koron. Wymaga się zabezpie-
czania drzew na placach budów dla ich ochrony 
przed zniszczeniem mechanicznym.  

8. Podczas wykonywania prac modernizacyjnych szla-
ku kolejowego naleŜy przewidzieć bezpieczne dla 
środowiska rozwiązania gospodarki ściekowej (ścieki 
bytowe i technologiczne), chronić system odwadnia-
jący podtorze do czasu wykonania docelowego sys-
temu odwodnień oraz chronić istniejące cieki przed 
zamuleniem. 

9. Granica rolno-leśna obejmuje kompleksy istnieją-
cych lasów.  

10. Wg dostępnych materiałów na obszarze objętym 
planem nie stwierdzono występowania terenów po-
tencjalnego zagroŜenia osuwaniem się mas ziem-
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nych. W wypadku udokumentowania takich zagro-
Ŝeń – realizując zainwestowanie wymagające pro-
wadzenia prac ziemnych na tych terenach prace pro-
jektowe naleŜy poprzedzać opracowaniem technicz-
nych badań podłoŜa gruntowego dla określenia 
ewentualnych sposobów zabezpieczeń przed osuwi-
skami. 

§ 10 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej  

Na obszarze objętym planem brak obiektów o walorach 
historycznych oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 11 

Wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania  
przestrzeni publicznych 

1. W przestrzeni publicznej – pasie drogowym − zabrania 
się sytuowania reklam. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznej zawarto w rozdziale  
3 uchwały, w ustaleniach dotyczących drogi. 

§ 12 

Parametry i wska źniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

Parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania 
terenów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych typów tere-
nów. 

§ 13 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj ących ochronie, ustalonych na  

podstawie odr ębnych przepisów 

1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wprowa-
dzenie ograniczeń w gospodarowaniu wynikających z 
ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu „Bory 
Dolnośląskie”, obszaru ochrony Natura 2000 lub/i ob-
szarów wysokiej albo najwyŜszej ochrony (OWO, 
ONO) GZWP Nr 315 „Zbiornik Chocianów-Gozdnica” i 
Nr 317 „Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec”. 

2. Tereny oznaczone symbolem ZL − lasy Skarbu Pań-
stwa pozostające w zarządzie Nadleśnictw Węgliniec i 
Pieńsk − to lasy gospodarcze i ochronne. Ustalenia 
dot. dopuszczanych dolesień zawarto na rysunku pla-
nu i w rozdziale 3, w ustaleniach szczegółowych doty-
czących terenu P, U, RL. 

3. Zasady gospodarowania w sąsiedztwie cieków okre-
ślają przepisy prawa powszechnego, w szczególności 
art. 27 ust. 1, art. 83, art. 85 oraz  
w art. 40 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wod-
ne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). 

4. Nie przewiduje się ustanawiania obszaru ograniczo-
nego uŜytkowania wzdłuŜ modernizowanego szlaku 
kolejowego. 

§ 14 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u Ŝytkowaniu  

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŜytkowaniu ustalone zostały dla po-
szczególnych typów terenów w rozdziale 3 uchwały. 

§ 15 

Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemu komunikacji 

1. Ustala się zachowanie istniejącej drogi powiatowej 
określonej w rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
symbolem KDZ 1/2 (2403D). 

2. Ustalenia szczegółowe dla drogi publicznej zawarto w 
rozdziale 3 uchwały. 

3. Nie ogranicza się moŜliwości realizacji drogi we-
wnętrznej w km. 2.6+76.00 przecinającej teren kolejo-
wy oraz innych dróg wewnętrznych nieprzecinających 
terenów kolejowych. 

4. Nie ogranicza się moŜliwości wytyczania szlaku rowe-
rowego wzdłuŜ drogi przecinającej bezkolizyjnie szlak 
kolejowy. 

5. Nie ogranicza się moŜliwości modernizowania ciągów 
drogowych − pod warunkiem, Ŝe realizowane inwesty-
cje nie ograniczą moŜliwości realizowania ustaleń pla-
nu. 

6. Ustala się modernizację szlaku kolejowego E-30 dla 
dostosowania do wymogów umów międzynarodowych 
AGC/AGTC – por. ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych symbolem KK zawarte  
w rozdziale 3 uchwały. 

§ 16 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istnieją-
cych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidujących 
z zainwestowaniem przesądzonym planem.  

2. Istniejące na terenie obrębu sieci przesyłowe – do 
zachowania, z dopuszczeniem realizowania remon-
tów, przebudów i modernizacji. W szczególności nie 
ogranicza się moŜliwości prowadzenia prac remonto-
wych i modernizacyjnych na istniejących odcinkach 
sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. 

3. Przez tereny, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz przez 
tereny oznaczone symbolami P,U,RL i KK oraz w li-
niach rozgraniczających drogę − dopuszcza się pro-
wadzenie sieci infrastruktury technicznej, słuŜących w 
szczególności obsłudze szlaku kolejowego. 

4. Zasady odwodnienia terenów kolejowych określono w 
§ 9 ust. 4. 

5. Gospodarowanie w sąsiedztwie istniejących linii elek-
troenergetycznych wymaga respektowania odległości 
określonych w przepisach prawa powszechnego. 

6. Na całym obszarze ustala się zakaz lokalizowania 
masztów antenowych telefonii komórkowej oraz urzą-
dzeń elektrowni wiatrowych. 

7. Dopuszcza się – na warunkach określonych przez 
administratorów systemów − zastępowanie rowów me-
lioracyjnych kolidujących z projektowanym zainwesto-
waniem odcinkami kanalizacji. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj ącymi 
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§ 17 
KK 

1. Tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem zamknię-
tym − przeznaczane do dołączenia do terenów kolejo-
wych w związku z planowaną modernizacją szlaku ko-
lejowego E-30. 

2. Dopuszcza się w szczególności budowę i moderniza-
cję sieci i urządzeń słuŜących linii kolejowej, prowa-
dzenie koniecznych prac ziemnych oraz wycinanie 
drzew. 

3. Modernizacja szlaku kolejowego E-30 winna być reali-
zowana w sposób zapewniający właścicielom nieru-
chomości sąsiadujących z terenami kolejowymi dostęp 
do dróg publicznych, nie moŜe powodować ograniczeń 
w korzystaniu z wody, energii elektrycznej oraz ze 
środków łączności. 

§ 18 
ZL 

1. Tereny istniejących lasów – do zachowania.  
2. Zasady gospodarowania na terenach lasów określono 

w ustaleniach ogólnych, w szczególności  
w § 8 ust. 6, § 15 ust. 3 i w § 16. 

§ 19 
WS 

Koryto potoku Czerna Mała – do zachowania. Pod mo-
stem kolejowym naleŜy zapewnić nieutwardzone przejścia 
dla zwierząt wzdłuŜ potoku. 

§ 20 
P,U,RL 

1. Teren dawnej kopalni „Kaławsk” przeznaczany alter-
natywnie lub łącznie na cele produkcyjne, składowe, 
magazynowe lub/i usługowe, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się rekultywację wyrobisk w kierunku le-
śnym. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie zainwestowania kubatu-
rowego, z zachowaniem warunków określonych w § 6 
ust. 3. 

3. Zasady gospodarowania określono w ustaleniach 
ogólnych. 

§ 21 

KDZ 1/2 (2403D) 

1. Istniejąca droga powiatowa nr 2403D (Węgliniec – 
DłuŜyna – Jędrzychowice) – zbiorcza, jednojezdniowa, 
dwupasowa. 

2. Szerokość pasa drogowego – jak w stanie istniejącym; 
przekrój – drogowy. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia dotycz ące zasad realizacji planu 

§ 22 

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału  
nieruchomo ści obj ętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z 
ustaleniami planu naleŜy ustalić czy przewidywane 
przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne  

z planem oraz czy istnieje moŜliwość zgodnego  
z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umoŜliwiać speł-
nienie wymogów prawa powszechnego dot. dróg po-
Ŝarowych. 

3. W granicach objętych planem nie wyznaczono obsza-
rów wymagających przeprowadzania scaleń nieru-
chomości w rozumieniu przepisów Rozdziału 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,  
poz. 543 z późn. zm.). Nie ogranicza się moŜliwości 
przyłączania terenów oznaczonych w planie symbolem 
KK do terenu kolejowego (zamkniętego). 

§ 23 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i u Ŝytkowania terenów 

Dopuszcza się czasowe uŜytkowanie nieruchomości jak 
w stanie istniejącym, pod warunkiem uporządkowania 
niezagospodarowanych nieruchomości. 

§ 24 

Inne zasady realizacji planu 

1. Warunki dostawy mediów oraz techniczne warunki 
przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia naleŜy 
uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci  
i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia. 

2. Sposób usunięcia ewentualnych kolizji pomiędzy za-
miarami inwestycyjnymi a istniejącymi sieciami  
i urządzeniami infrastruktury technicznej naleŜy 
uzgadniać z odpowiednimi administratorami tych sys-
temów. 

3. Warunki udostępnienia terenów koniecznych do reali-
zacji inwestycji niepozostających w dyspozycji inwe-
storów – naleŜy uzgadniać z właścicielami tych tere-
nów. 

4. W projektach zagospodarowania terenu naleŜy jedno-
znacznie określać rzędne projektowanego ukształto-
wania terenu przy granicach nieruchomości naleŜącej 
do inwestora. 

5. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwe-
stycji naleŜy uwzględniać wszystkie warunki wynikają-
ce z przeprowadzonych uzgodnień oraz zapewniać 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

§ 25 

Stawka procentowa, na podstawie której ustala si ę 
opłat ę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%. 

R o z d z i a ł   5 

Ustalenia przej ściowe i ko ńcowe 

§ 26 

1. W przypadku zmiany definicji ustawowych lub nazw 
instytucji i organów, o których mowa w uchwale, od-
powiednie ustalenia planu naleŜy dostosować do 
zmienionych definicji ustawowych lub nowych nazw in-
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stytucji i organów, co nie wymaga przeprowadzania 
procedury zmiany planu. 

2. W przypadku zmiany numerów dróg lub numerów 
działek uŜytych w uchwale – odpowiednie ustalenia 
planu naleŜy dostosować do zmienionej numeracji, co 
nie wymaga przeprowadzania procedury zmiany pla-
nu. 

3. UŜyte w uchwale określenie „przepisy prawa po-
wszechnego” oznacza przepisy prawa powszechnego 
obowiązujące w czasie wykonywania uchwały. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Węgliniec. 

§ 28 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MIROSŁAW SOCHOŃ
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