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3799 
UCHWAŁA RADY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNO ŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Progr amu 
Współpracy Samorz ądu Województwa Dolno śląskiego z Organizacjam i 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadz ącymi Działalno ść PoŜytku Pu-
blicznego  
                              na Dolnym Śląsku w 2006 roku 

 Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, 
poz. 1590 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się następujące zasady opracowania Pro-
gramu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność PoŜytku 
Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku, określo-
ne w załączniku nr 1. 

2.  Ustala się tryb i harmonogram prac nad opracowa-
niem Programu Współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działal-
ność PoŜytku Publicznego na Dolnym Śląsku  
w 2006 roku, określony w załączniku nr 2.  

§ 2 

Zobowiązuje się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do 
przedłoŜenia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego 
projektu Programu Współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

PoŜytku Publicznego na Dolnym Śląsku  
w 2006 roku w terminie do dnia 30 grudnia 2005 r. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku 
Województwa Dolno śląskiego z dnia 
27 października 2005 r. (poz. 3799) 

 
 
Zasady Opracowania Programu Współpracy z Organizacj ami Pozarz ądowymi oraz Podmiotami Prowadz ącymi 

Działalno ść PoŜytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku. 
 
 
Zasady Ogólne: 
1. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność PoŜytku 
Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku stanowić 
będzie dla samorządu województwa dolnośląskiego 
podstawę wzajemnej współpracy przy realizacji zadań 
publicznych. 

2. Program zawierać będzie obszary współpracy  
w ramach realizacji zadań publicznych, wskazując 
jednocześnie konkretne działania samorządu woje-
wództwa dolnośląskiego w 2006r.  

3. Podstawą do opracowania Programu będą załoŜenia 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i prowa-
dzącymi działalność poŜytku publicznego w poszcze-
gólnych obszarach, opracowane przez poszczególne 
komórki merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego jak równieŜ zgłoszone pro-
pozycje samych zainteresowanych Podmiotów Pro-
gramu. 

4. Program składać będzie się z: 
– części obejmującej ogólne zasady, formy i obszary 

współpracy, 

– części obejmującej zadania realizowane  
w 2006 r. w ramach obszarów współpracy samo-
rządu województwa dolnośląskiego z Podmiotami 
Programu. 

5. Program zamieszczony zostanie na stronie interneto-
wej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego – w BIP i na stronie internetowej Biura ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
wywieszony na tablicy ogłoszeń, celem przekazania 
do konsultacji zainteresowanym podmiotom wymie-
nionym w art. 12 ustawy o samorządzie województwa.  

6. Program po ogłoszeniu sugestii, postulatów, opinii 
podmiotów wymienionych w art. 12 ustawy o samo-
rządzie województwa, przedstawiony zostanie Zarzą-
dowi Województwa Dolnośląskiego do akceptacji, a 
następnie przedłoŜony Sejmikowi Województwa Dol-
nośląskiego jako projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzą-
cymi Działalność PoŜytku Publicznego na Dolnym Ślą-
sku w 2006 roku.  

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku 
Województwa Dolno śląskiego z dnia 
27 października 2005 r. (poz. 3799) 

 
 

Tryb i harmonogram prac nad sporz ądzaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarz ądowymi  
oraz Podmiotami Prowadz ącymi Działalno ść PoŜytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku 

 
 

Lp. Przedsięwzięcie Termin 

1. 

Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyję-
cia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
PoŜytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku 

październik 2005 r. 

2. 

Przygotowanie projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa z 
Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
PoŜytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 

październik – listopad 2005 r. 

3. 

Kontynuacja konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność PoŜytku Publicznego na 
Dolnym Śląsku w 2006 roku z zainteresowanymi podmiotami wymienionymi 
w art. 12 ustawy o samorządzie województwa 

listopad 2005 r. 

4. 

Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyję-
cia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność PoŜytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 
roku 

listopad – grudzień 2005 r. 
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3800 
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNO ŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „ Programu małej  
retencji wodnej w województwie dolno śląskim” 

 Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wo-
jewództwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) Sej-
mik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podejmuje się prace nad opracowaniem „Programu małej 
retencji wodnej w województwie dolnośląskim” zwanego 
w treści uchwały Programem. 

§ 2 

Ustala się następujące zasady i tryb opracowania Pro-
gramu: 
1. Program zostanie opracowany przez Dolnośląski Za-

rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. 
2. Program będzie wynikał z zapisów „Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego” i „Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego”, a 
takŜe z Porozumienia z dnia 11.04.2002 r., zawartego 
pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mini-
strem Środowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesem Zarządu Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej  
w sprawie współpracy na rzecz zwiększania rozwoju 
małej retencji wodnej oraz upowszechniania  
i wdraŜania proekologicznych metod retencjonowania 
wody.  

3. Program będzie dostosowany do nowego ustawodaw-
stwa prawnego.  

4. Program zostanie uzgodniony z Regionalnym Zarzą-
dem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

5. Program zostanie poddany konsultacjom społecznym. 

§ 3 

Program będzie zawierał następujące części: 
1. Aktualną ewidencję obiektów małej retencji wodnej,  
2. Planowane wielokierunkowe zamierzenia róŜnych 

podmiotów na rzecz retencjonowania wody, 
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, szacunkowe 

koszty planowanych zadań, przedziały czasowe reali-
zacji planowanych obiektów: lata 2005–2008, 2009–
2015 oraz po roku 2015, efekty realizacji programu 
oraz wnioski, 

4. Lokalizację obiektów na mapach hydrograficznych lub 
topograficznych, 

5. Zasady i wytyczne do upowszechniania przez samo-
rządy gminne, technicznych i nietechnicznych form 
małej retencji wodnej na potrzeby lokalne, 

6. Prezentację multimedialną dla celów informacyjnych i 
propagujących Program. 

§ 4 

Ustala się następujący harmonogram opracowania Pro-
gramu:   
1. Program zostanie opracowany w terminie do  

31 grudnia 2005 r.  
2. Konsultacje społeczne oraz uzgodnienie z Regional-

nym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zo-
staną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2006 r. 

3. Program zostanie opublikowany na stronach interne-
towych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego i wyłoŜony do wglądu w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego. 

4. Program zostanie przedłoŜony do zaopiniowania  
w I kwartale 2006 r. Komisji Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, Komisji Rolnictwa oraz Komisji 
Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego w sprawie Programu nastąpi w II kwartale 2006 
r. 

§ 5 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 
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3801 
UCHWAŁA RADY MIASTA LUBA Ń 

z dnia 27 września 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o bszaru 
poło Ŝonego w śródmie ściu miasta Luba ń 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz w związku 
z uchwałą nr XII/128/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 30 września 2003 r. Rada 
Miasta Lubań po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru połoŜonego w śródmieściu miasta 
Lubań. 

2. Integralną częścią uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleŜącej do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik 
nr 3 do uchwały. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) uchwale  – rozumie się przez to niniejszą uchwałę, 
2) planie  – rozumie się przez to miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 
niniejszej uchwały, 

3) przepisach szczególnych  – rozumie się przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) rysunku planu  – rozumie się przez to graficzny za-
pis planu, będący załącznikiem graficznym do niniej-
szej uchwały, przedstawiony na mapie ewidencyjnej 
z elementami sytuacyjno-wysokościo-wymi w skali 1 
: 1 000, 

5) zadania celu publicznego  – rozumie się przez  
to inwestycje o znaczeniu lokalnym (gminnym)  
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim  
i krajowym), stanowiące realizację w obszarach 
przestrzeni publicznej – obszarach o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, 
poprawy jakości ich Ŝycia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego połoŜe-
nie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 

6) terenie  – rozumie się przez to obszar wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w które-
go kaŜdym punkcie obowiązują te same ustalenia, 

7) funkcji podstawowej terenu  – rozumie się przez to 
funkcję wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, 
która w ramach realizacji planu winna stać się prze-
waŜającą (dominującą) formą wykorzystania, a 
wprowadzenie innych niŜ podstawowa funkcji jest 
dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy  – rozumie 
się przez to linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych, 

9) obowi ązująca linia zabudowy  – rozumie się przez 
to linię, na której musi być usytuowane co najmniej 
80% długości zewnętrznych ścian frontowych obiek-
tów budowlanych; linia ta nie moŜe być przekroczona 
od strony drogi przez Ŝaden element obiektów bu-
dowlanych, 

10) działce budowlanej  – rozumie się przez to nieru-
chomość gruntową lub działkę gruntu, której wiel-
kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicz-
nej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikające z odrębnych przepisów, 

11) dost ępie do drogi publicznej  – rozumie się przez 
to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez 
drogę wewnętrzną, 

12) urządzeniach infrastruktury technicznej  – rozu-
mie się przez to sieci wodociągowe, elektroenerge-
tyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, te-
lekomunikacyjne (infrastruktura techniczna liniowa) 
oraz stacje transformatorowe i rozdzielcze (infra-
struktura techniczna kubaturowa), 

13) wysoko ść budynku  – rozumie się przez to wyso-
kość budynku liczoną od najniŜszego poziomu tere-
nu przy budynku do najwyŜszego punktu jego kon-
strukcji, 

14) poziomie terenu  – rozumie się przez to rzędną te-
renu nad poziomem morza przed wejściem głównym 
do budynku, bądź jego samodzielnej części, nie bę-
dącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospo-
darczych lub technicznych, 

15) kondygnacji  – rozumie się przez to poziomą, nad-
ziemną lub podziemną część budynku, zawartą mię-
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dzy podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na 
gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy 
osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się 
nad tą częścią; za kondygnację uwaŜa się takŜe 
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi oraz poziomą część budynku sta-
nowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mają-
cą wysokość w świetle większą niŜ 1,9 m, 

16) kondygnacji naziemnej  – rozumie się przez to kon-
dygnację, której nie mniej niŜ połowa wysokości w 
świetle co najmniej z jednej strony budynku znajduje 
się powyŜej poziomu terenu, a takŜe kaŜdą usytu-
owaną nad nią kondygnację, 

17) intensywno ści zabudowy  – rozumie się przez to 
stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej,  

18) powierzchni ogólnej zabudowy  – rozumie się 
przez to powierzchnię obiektu budowlanego mierzo-
ną po obrysie zewnętrznym pomnoŜoną przez liczbę 
kondygnacji naziemnych, 

19) powierzchni terenu biologicznie czynnej  – rozu-
mie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością 
oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a 
takŜe 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłoŜu zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2, 

20) urządzeniach towarzysz ących  – rozumie się przez 
to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi danego 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej, 

21) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  – ro-
zumie się przez to sposób zabudowy, w którym na 
kaŜdą działkę budowlaną przypada jedno mieszka-
nie, 

22) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  – ro-
zumie się przez to budynek mieszkalny zawierający 
więcej niŜ 2 mieszkania lub zespół takich budynków 
na działce budowlanej, 

23) usługach publicznych  – rozumie się przez to usłu-
gi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) organizacji społeczno-politycznych i religijnych, 
g) inne mające charakter usług ogólnospołecznych, 

24) usługach komercyjnych  – rozumie się przez to 
funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie 
lub z przewagą funduszy niepublicznych  
w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, 
szkolnictwa zdrowia, kultury, rozrywki, sportu, rekre-
acji, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i 
gospodarczych, jednostek projektowych, consultin-
gowych, instytucji gospodarczych, środków masowej 
komunikacji, łączności oraz innych, których powyŜ-
sze grupy niedotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a 
mają charakter usługowy i nie powodują negatywne-
go oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczysz-
czeń, zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedz-
twa)  
z innymi funkcjami, 

25) aktywno ściach gospodarczych  – naleŜy przez to 
rozumieć tereny na których zlokalizowane są usługi 
komercyjne i publiczne, działalności produkcyjne, 
bazy transportowe i przeładunkowe, składy  
i magazyny. 

§ 3 

Zakres ustale ń planu 

Zakres ustaleń planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające te-

reny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, 
5) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiekty podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym terenów górni-
czych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŜytkowania terenów, 

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

13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i 
infrastruktury technicznej, 

14) granice obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji, 

15) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 
terenów słuŜących organizacji imprez masowych. 

§ 4 

Obowi ązujące ustalenia planu 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-

niu lub róŜnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia poszczególnych terenów o róŜnym 

przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, 
5) obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne, sugerujące określone rozwiązania prze-
strzenne i regulacyjne. 
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§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obo-
wiązujące na obszarze objętym planem. 

1) Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać ist-
niejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, 
detale architektoniczne i materiały charaktery-
styczne dla regionalnego budownictwa. 

2) Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się 
dotychczasowe uŜytkowanie terenów i obiektów. 

3) Na obszarze objętym planem tereny podlegające 
scaleniu nieruchomości nie wyznacza się. 

4) Na obszarze objętym planem występują tereny 
górnicze „Księginki I” oraz „Księginki Północ”. 

5) Na obszarze objętym planem tereny zagroŜone 
osuwaniem się mas ziemnych nie występują. 

6) Na obszarze objętym planem tereny zorganizo-
wanej działalności inwestycyjnej nie wyznacza 
się. 

7) Na obszarze objętym planem wyodrębnione tere-
ny o tymczasowym zagospodarowaniu, urządza-
niu i uŜytkowaniu nie wyznacza się. 

8) Na obszarze objętym planem tereny rehabilitacji 
istniejącej zabudowy nie wyznacza się. 

9) Na obszarze objętym planem tereny zdegrado-
wane nie występują. 

10) Na obszarze objętym planem tereny słuŜące or-
ganizacji imprez masowych wyznacza się w tere-
nie o symbolu 1ZP. 

11) Na obszarze objętym planem tereny rekreacyjno 
wypoczynkowe wyznacza się w terenach  
o symbolu US. 

12) Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
zmiany rzeźby terenu, z wyłączeniem terenu  
o symbolu 1PG. 

13) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ko-
rektę linii rozgraniczających dróg o 3 m  
w kaŜdą stronę pod warunkiem zachowania mi-
nimalnych parametrów dróg i minimalnych odle-
głości linii zabudowy. 

2. Zasady sytuowania linii zabudowy obowiązujące na 
obszarze objętym planem. 
1) Dopuszcza się minimalną odległość linii zabudowy 

od linii rozgraniczających dróg:  
a) głównych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KD(G) – 10 m w terenie zabudowanym i 
20 m poza terenem zabudowanym, 

b) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD(Z) – 10 m w terenie zabudowanym i 
20 m poza terenem zabudowanym, 

c) lokalnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD(L) – 8 m, 

d) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD(D) – 5 m, 

e) wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW – 5 m, 

f) pieszo-jezdnych i pieszych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KDP i KDX – 5 m. 

2) Na terenach objętych strefami ochrony konserwa-
torskiej, zgodnie z wytycznymi właściwego konser-
watora zabytków, dopuszcza się odstępstwo od 
minimalnych odległości linii zabudowy od linii roz-
graniczających dróg. 

§ 6 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznej 

1. Na terenie objętym planem ustala się elementy prze-
strzeni publicznej: 
1) tereny usług publicznych, oświaty, sakralnych, 

sportu i rekreacji, 
2) tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej, cmentarnej, 

nieurządzonej,  
3) tereny lasów, 
4) tereny dróg publicznych i obiektów transportu pu-

blicznego. 
2. Zasady zagospodarowania terenów będących elemen-

tami przestrzeni publicznej: 
1) ustala się ogólną dostępność do przestrzeni pu-

blicznej, w tym dla osób niepełnosprawnych, 
2) dopuszcza się grodzenie terenów, w przypadku gdy 

przepisy planu nie stanowią inaczej, 
3) obiekty budowlane zlokalizowane na terenach 

przestrzeni publicznej dopuszcza się w całości lub 
części jako ogólnie niedostępne, 

4) obiekty i elementy infrastruktury technicznej zloka-
lizowane na terenach przestrzeni publicznej,  
z wyjątkiem dróg, ustala się jako ogólnie niedo-
stępne. 

§ 7 

Zadania celu publicznego 

Na terenie objętym planem ustala się tereny stanowiące 
zadania celu publicznego: 
1) tereny dróg KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D), KDX, KDP, 

KK, 
2) tereny urządzeń infrastruktury technicznej E, W,  

T, G, 
3) tereny wód śródlądowych WS, 
4) tereny usług UP, UO, UI, UKS, 
5) zieleni o charakterze publicznym ZL, ZP, ZI, ZN, ZC. 

§ 8 

Ogólne zasady oraz standardy kształtowania zabu-
dowy, zagospodarowania i podziału terenów na 
działki  
                               budowlane 

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym 
planem ustala się: 
1) obowiązek wykonywania podziałów w sposób za-

pewniający dostępność do istniejącej drogi publicz-
nej klasy dojazdowej ewentualnie lokalnej, 

2) w wypadku gdy niemoŜliwe jest spełnienie  
pkt 1, obowiązek wyznaczenia ogólnodostępnych 
dróg wewnętrznych o szerokości minimum 4,5 m, 
łączących nowe działki z drogami publicznymi klasy 
dojazdowej lub lokalnej. 

2. Ustala się minimalne szerokości frontu działki budow-
lanej: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem M, MNU, RM, 

RM/RU – 20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolno stojącej – 20 m, 
b) bliźniaczej – 16 m, 
c) szeregowej – 6 m, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, AG – 
24 m. 
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3. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 
działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolno stojącej – 800 m2, 
b) bliźniaczej – 400 m2, 
c) szeregowej – 250 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem M, MNU, U, 
RM, RM/RU – 1000 m2, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MW, MU – 
1500 m2, 

4) w zabudowie oznaczonej symbolem AG –  
2000 m2. 

§ 9 

Zasady zagospodarowania terenów rekreacyjno- 
-wypoczynkowych oraz terenów słu Ŝących  

organizacji imprez masowych 

1. Na terenie objętym planem ustala się tereny rekre-
acyjno wypoczynkowe nazwane w planie terenami 
usług sportu i rekreacji i oznaczone na rysunku planu 
symbolem US. Sposób zagospodarowania terenów 
zawarto w § 13 ust. 28, 29, 31 i 31. 

2. Na terenie objętym planem ustala się tereny słuŜące 
organizacji imprez masowych w ramach funkcji zieleni 
urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1ZP. Sposób zagospodarowania terenów zawarto w § 
13 ust 43. 

§ 10 

Zasady ochrony środowiska kulturowego 

1. Ogólne zasady ochrony 
1) ustala się konieczność stosowania tradycyjnych 

technik i materiałów budowlanych przy remontach 
obiektów zabytkowych, 

2) obiekty przeznaczone do rozbiórki, a znajdujące się 
w spisie konserwatorskim, wymagają wykonania 
zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań i 
Dokumentacji Zabytków kart ewidencyjnych, które 
stanowić będą po likwidacji obiektu jedyną doku-
mentację o charakterze historyczno-
konserwatorskim. 

2. Strefa „B" częściowej ochrony konserwatorskiej: 
1) Strefa „B” obejmuje obszar objęty ulicami – Podwa-

le, 7 Dywizji, Strzelecka, Moniuszki,  
Al. Kombatantów, J. Dąbrowskiego, A. Mickiewi-
cza, Armii Krajowej,  

2) W strefie "B” obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie: 
a) naleŜy zachować i wyeksponować elementy hi-

storycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie dróg, ulic i placów, podział działek, linie 
zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych 
oraz kompozycję zieleni, 

b) zaleca się restaurację i modernizację tech-
niczną obiektów o wartościach kulturowych  
z dostosowaniem współczesnej funkcji do war-
tości obiektów, 

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być 
prowadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ 
związków przestrzennych i planistycznych, no-
wa zabudowa winna być dostosowana do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryły, przy załoŜeniu har-

monijnego współistnienia elementów kompozy-
cji historycznej  
i współczesnej oraz nawiązywać formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, 

d) określa się wymóg uzgadniania ze słuŜbą 
ochrony zabytków zmian rodzaju nawierzchni 
dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu, 

e) wprowadza się wymóg konsultowania i uzgod-
nienia z słuŜbą ochrony zabytków wszelkich 
działań inwestycyjnych.  

f) określa się wymóg nawiązania gabarytami no-
wej zabudowy i sposobem kształtowania bryły 
do miejscowej tradycji dotyczących remontów, 
przebudów oraz zmiany funkcji obiektów figuru-
jących w wykazie zabytków architektury i bu-
downictwa, architektonicznej, 

g) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych 
budynków do wysokości budynków sąsiadują-
cych, 

h) zaleca się rezygnację z dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 
asymetrycznym nachyleniu połaci, 

i) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 
naturalnymi stosowanymi w obszarze opraco-
wania planu (z wykluczeniem materiałów do-
chówkopodobnych), 

j) w niektórych przypadkach wskazane jest za-
znaczenie śladów nieistniejących fragmentów 
historycznej kompozycji przestrzennej. 

3. Strefa „OW" obserwacji archeologicznej. 
1) Strefa „OW” obejmuje obszar wokół następujących 

stanowisk archeologicznych: 
a) stanowisko nr 48 (stanowisko poza obszarem 

opracowania) – osada – późne średniowiecze, 
b) stanowisko nr 49 (stanowisko poza obszarem 

opracowania) – ślad osadnictwa – późne śre-
dniowiecze, 

c) stanowisko nr 50 (stanowisko poza obszarem 
opracowania) – osada – późne średniowiecze, 

d) stanowisko nr 51 (stanowisko poza obszarem 
opracowania) – osada – późne średniowiecze, 

e) stanowisko nr 52 (stanowisko poza obszarem 
opracowania) – ślad osadnictwa – późne śre-
dniowiecze, 

f) stanowisko nr 40 – osada – późne średniowie-
cze, 

g) stanowisko nr 43 – osada – późne średniowie-
cze, 

h) stanowisko nr 44 – osada – późne średniowie-
cze. 

2) Na obszarze strefy obowiązują następujące wymo-
gi konserwatorskie: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne (takŜe:  

zakładanie infrastruktury technicznej oraz inne 
wykopy ziemne) na tym obszarze winny być 
uzgodnione właściwym Urzędem Ochrony Za-
bytków, a prace ziemne prowadzone pod nad-
zorem archeologiczno-konserwatorskim, 

b) ze względu na moŜliwość stwierdzenia  
w trakcie prac reliktów archeologicznych inwe-
stor winien liczyć się z koniecznością zmiany 
technologii prowadzenia robót, 
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c) w przypadku dokonania znalezisk archeologicz-
nych prace budowlane winny być przerwane, a 
teren udostępniony do ratowniczych badań ar-
cheologicznych, wykonywanych zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 

d) bez uzgodnienia z właściwym Urzędem Ochro-
ny Zabytków dopuszcza się jedynie prowadze-
nie prac porządkowych, niewnikających w głąb 
gruntu, oraz prac rolniczych. 

3) Na terenie miasta znajdują się następujące stano-
wiska archeologiczne bez określonej lokalizacji: 
a) stanowisko nr 1 – funkcja nieokreślona – mezo-

lit, 
b) stanowisko nr 2 – ślad osadnictwa – epoka ka-

mienna, 
c) stanowisko nr 3 – ślad osadnictwa – neolit, 
d) stanowisko nr 4 – epoka brązu, halisztat, owr, 
średniowiecze, 

e) stanowisko nr 5 – cmentarzysko – epoka brązu 
III, 

f) stanowisko nr 6 – cmentarzysko – epoka brązu 
III, 

g) stanowisko nr 7 – funkcja nieokreślona – ślad 
osadnictwa, 

h) stanowisko nr 8 – funkcja nieokreślona – OWR 
364-455 NE, 

i) stanowisko nr 9 – funkcja nieokreślona – wcze-
sne średniowiecze, 

j) stanowisko nr 10 – skarb – wczesne średnio-
wiecze, 

k) stanowisko nr 11 – funkcja nieokreślona – śre-
dniowiecze, 

l) stanowisko nr 12 – funkcja nieokreślona – śre-
dniowiecze, 

m) stanowisko nr 13 – osada – późne średniowie-
cze, 

n) stanowisko nr 14 – osadnictwo miejskie – późne 
średniowiecze XIV–XV, 

o) stanowisko nr 15 – studnia kamienna – późne 
średniowiecze XIV–XV, 

p) stanowisko nr 16 – funkcja nieokreślona – 
cmentarzysko. 

4. Obiekty ujęte w rejestrze zabytków: 
1) Obiekty znajdujące się w rejestrze objęte są wszel-

kimi rygorami prawnymi wynikającymi  
z treści odpowiednich przepisów szczególnych, 
a) miasto Lubań – nr rejestru zabytków 373  

z dnia 25 listopada 1956, nr rejestru zabytków 
295 z dnia 4 kwietnia 1953, 

b) kościół gotycki obecnie ewangelicki w Lubaniu – 
nr rejestru zabytków 499/J z dnia  
12 października 1977 roku, 

c) budynek Sądu Rejonowego w Lubaniu – nr rejestru 
zabytków 1084/J z dnia 6 września  
1991 roku, 

d) dom mieszkalny w Lubaniu – nr rejestru zabytków 
882/J z dnia 6 stycznia 1987 roku, 

e) park „Kamienna Góra” – nr rejestru zabytków 678/J 
z dnia 12 czerwca 1981 roku, 

f) budynek szkoły podstawowej w Lubaniu – nr reje-
stru zabytków 959/J z dnia 17 lipca 1989 r. 

g) budynek administracyjny i budynki magazynowe w 
Lubaniu – nr rejestru zabytków 1290/J z dnia 9 
kwietnia 1997 roku, 

h) willa z parkiem /szkoła muzyczna/ w Lubaniu – nr 
rejestru zabytków 1046/J z dnia 10 sierpnia 1990 
roku, 

i) zespół willi miejskiej w Lubaniu – nr rejestru zabyt-
ków 93/A/02 z dnia 9 sierpnia 2002 roku. 

5. Obiekty ujęte w ewidencji zabytków architektury i bu-
downictwa: 
1) Wszelkie prace remontowe, modernizacje i rozbu-

dowy wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

6. Zespoły zabudowy o szczególnych walorach kulturo-
wych: 
1) Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, zespoły 

zabudowy o szczególnych walorach kulturowych. 
2) W obszarze zespołów obowiązują następujące 

wymogi: 
a) wszelka działalność inwestycyjna powinna być 

prowadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ 
związków przestrzennych i planistycznych,  

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do hi-
storycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryły, przy załoŜeniu har-
monijnego współistnienia elementów kompozy-
cji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać 
formami współczesnymi do lokalnej tradycji ar-
chitektonicznej. 

7. Strefa ochrony Parku na Kamiennej Górze: 
1) Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę 

ochrony Parku na Kamiennej Górze. 
2) W strefie obowiązują następujące wymogi: 

a) wszelka działalność inwestycyjna powinna być 
prowadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ 
związków przestrzennych i planistycznych,  

b) zakaz wprowadzania nowej zabudowy. 

§ 11 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu  
kulturowego oraz obiektów podlegaj ących ochronie 

1. UŜytki ekologiczne. 
1) Wyznacza się lokalizację, zgodnie z rysunkiem 

planu, uŜytku ekologicznego „Za transformatorem”. 
2) Na obszarach uŜytków, zgodnie z przepisami 

szczególnymi, zakazuje się m.in.: 
a) prowadzenia działań, szkodliwie wpływających 

na uŜytek ekologiczny, 
b) wysypywania, zakopywania i wylewania odpa-

dów lub innych nieczystości oraz zanieczysz-
czania wód, 

c) usuwania, pozyskiwania, niszczenia lub uszka-
dzania elementów środowiska naturalnego 
(fauny i flory), za wyjątkiem prowadzenia zabie-
gów pielęgnacyjnych związanych  
z utrzymaniem wartości chronionych, 

d) zmiany stosunków wodnych, 
e) grodzenia nieruchomości, 
f) wznoszenia budowli naziemnych, z wyjątkiem 

obiektów mostowych związanych z ruchem ko-
łowym i pieszym, napowietrznych linii infrastruk-
tury technicznej, których budowa nie spowoduje 
znacznego pogorszenia jakości środowiska, 
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przecięcia dróg migracji i poruszania się zwie-
rząt, 

g) eksploatacji surowców naturalnych, równieŜ w 
najbliŜszym sąsiedztwie uŜytków, 

h) wprowadzania obcych gatunków drzew  
i krzewów. 

3) Na obszarach uŜytków dopuszcza się: 
a) prowadzenie wszelkich prac związanych  

z utrzymaniem, pielęgnacją i unaturalnieniem 
uŜytków, 

b) prowadzenie innych prac po uzyskaniu zgody 
właściwego zarządcy uŜytku. 

2. Obiekty przyrody nieoŜywionej i oŜywionej. 
1) W stosunku do obiektów przyrody nieoŜywionej  

i oŜywionej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
zakazuje się m.in.: 
a) niszczenia, uszkadzanie lub przekształcania 

obiektu, 
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-

cających rzeźbę terenu, 
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleb, 
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
e) budowy budynków, budowli, obiektów małej ar-

chitektury i tymczasowych obiektów budowla-
nych mogących mieć negatywny wpływ na 
obiekt chroniony lub spowodować degradację 
krajobrazu. 

3. Chronione gatunki fauny i flory. 
1) Na obszarze objętym planem, zgodnie z rysunkiem 

planu, znajdują się: 
a) stanowiska chronionych gatunków faunistycz-

nych, 
b) stanowiska chronionych gatunków florystycz-

nych objętych ochroną całkowitą, 
c) stanowiska chronionych gatunków florystycz-

nych objętych ochroną częściową, 
2) Ustala się ochronę ww. stanowisk zgodnie  

z przepisami szczególnymi. 
4. Cieki wodne. 

1) WzdłuŜ cieków wodnych, z wyłączeniem obszarów 
uŜytków ekologicznych: 
a) ustala się obowiązek zachowania 3 metrów 

strefy wolnej od zainwestowania w celu zapew-
nienia moŜliwości prac konserwacyjnych odpo-
wiednim słuŜbom melioracyjnym, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
hydrotechnicznych i melioracyjnych. 

5. Obszary udokumentowanych złóŜ surowców mineral-
nych – obowiązuje ochrona złoŜa bazaltu na zasadach 
określonych w przepisach szczególnych. 

§ 12 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej  

1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infra-
strukturę techniczną: 
1) wykonanie trwałego utwardzenia dróg naleŜy po-

przedzić zakończeniem prac związanych z realiza-
cją infrastruktury technicznej, 

2) docelowo wszystkie liniowe elementy infrastruktury 
technicznej naleŜy usytuować pod ziemią; lokaliza-
cja w liniach rozgraniczających ulic lub innych 
przestrzeniach publicznych wymaga uzgodnienia z 

zarządcami terenów; w sytuacjach szczególnie 
uzasadnionych względami technicznymi bądź bez-
pieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci 
na innych terenach pod warunkiem zachowania 
ustaleń przepisów szczegółowych obowiązujących 
przy projektowaniu sieci i po uzgodnieniu z właści-
cielem terenu, 

3) dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii 
energetycznych niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia, 

4) dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii 
ciepłowniczych wyłącznie jako przeprawy przez 
cieki, zbiorniki wodne i inne przeszkody terenowe 
uniemoŜliwiające podziemne usytuowanie sieci, 

5) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków 
oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie 
objętym planem wymagają niezbędnych uzgodnień 
i uzyskania warunków technicznych od właściwych 
administratorów sieci, 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów byto-

wych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpoŜarowej z istniejącej i projektowanej sieci wo-
dociągowej, 

2) rozdzielczą sieć wodociągową naleŜy prowadzić w 
terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabu-
dowy zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, ze szczególnym uwzględnieniem warun-
ków dostępności do wody dla celów przeciwpoŜa-
rowych. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków 
sanitarnych: 
1) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz 
podziemnych, 

2) ustala się realizację odprowadzania ścieków sani-
tarnych systemem grawitacyjno-tłocznym, 

3) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości płynne (szamb)  
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej 
dla terenów skanalizowanych, 

4) ustala się dla nieruchomości niepodłączonych do 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę 
szczelnych bezodpływowych zbiorników lub 
oczyszczalni przydomowych, 

5) ustala się wymóg podczyszczania ścieków przemy-
słowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sa-
nitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez 
administratora sieci, 

6) ustala się zakaz podłączania ścieków sanitarnych 
do kanalizacji deszczowej. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych: 
1) ustala się odprowadzenie wód opadowych poprzez 

sieci kanalizacji deszczowej, do istniejących rowów 
melioracyjnych (za zgodą ich zarządcy), 

2) ustala się prowadzenie sieci kanalizacyjnych  
w liniach rozgraniczających ulic, 

3) ustala się odprowadzenie wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej we własnym zakresie z wy-
korzystaniem separatorów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
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1) dla sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia dopuszcza 
się: 
a) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego 

ciśnienia na terenach istniejącego i nowego za-
inwestowania według technicznych warunków 
przyłączenia, 

b) modernizację istniejącej sieci gazowej, 
c) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic,  
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
stępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu 
modernizacji sieci. 

2) dla gazociągów podwyŜszonego średniego ciśnie-
nia i stacji redukcyjno-pomiarowych Iº ustala się 
strefy ochronne wzdłuŜ osi gazociągu lub elemen-
tów technologicznych z następującymi zasadami 
zagospodarowania, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi: 
a) szerokość strefy ochronnej wyznaczonej przez 

odległości podstawowe – 25 m licząc od gazo-
ciągu i elementów stacji do granicy terenu, 
zmniejszenie strefy zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
c) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią niską 

izolacyjną, 
d) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swobod-
nego przemieszczania się wzdłuŜ gazociągu, 

e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez zarządcę gazo-
ciągu, 

f) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji, 

g) dopuszcza się lokalizację parkingów w odległo-
ści 20 m licząc od gazociągu i elementów stacji 
do granicy terenu parkingu, 

h) ustala się obowiązek uzgadniania z operatorem 
sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuŜ strefy 
gazociągu, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę, 

3) dla nowo projektowanych lub modernizowanych 
dróg krzyŜujących się z gazociągiem podwyŜszo-
nego średniego ciśnienia sposób zabezpieczenia 
gazociągu oraz projekt budowlany naleŜy uzgad-
niać z zarządcą sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) zaopatrzenie w ciepło ze scentralizowanego sys-

temu ciepłowniczego, 
2) dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w ciepło, 
3) ustala się wykorzystywanie nieuciąŜliwych źródeł 

ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 
lub innych ekologicznych źródeł energii cieplnej, 
spełniających wymagania norm i przepisów szcze-
gólnych, 

4) w przypadku zorganizowanego systemu ogrzewa-
nia ustala się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci 
ciepłownicze.  

7. W zakresie lokalnego zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

1) ustala się lokalizację stacji transformatorowych na 
terenach oznaczonych symbolem E, 

2) ustala się lokalizację linii elektroenergetycznych, 
zgodnie z rysunkiem planu, o napięciu 110 kV, ze 
strefą ograniczonego uŜytkowania terenu  
o szerokości 50 m (25 m od osi linii w obu kierun-
kach), 

3) ustala się lokalizację linii elektroenergetycznych, 
zgodnie z rysunkiem planu, o napięciu 20 kV, ze 
strefą ograniczonego uŜytkowania terenu o szero-
kości 15 m (7,5 m od osi linii w obu kierunkach), 

4) dla terenów znajdujących się w granicach poda-
nych wielkości ograniczeń w uŜytkowaniu terenu 
obowiązują następujące ustalenia: 
a) zabrania się lokalizować budynki przeznaczone 

na pobyt ludzi przez czas dłuŜszy niŜ  
8 godzin na dobę, 

b) dopuszcza się realizację obiektów związanych z 
działalnością gospodarczą, turystyczną, rekre-
acyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekra-
cza 8 godzin, przy spełnieniu wymagań Polskich 
Norm; w tych przypadkach konieczne jest 
uzgodnienie warunków lokalizacji projektowa-
nych obiektów z właścicielem przedmiotowej li-
nii, 

c) lokalizację dopuszczonych obiektów wyłącznie 
po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej 
linii, 

5) ustala się adaptację istniejących stacji transforma-
torowych, z dopuszczeniem moŜliwości ich moder-
nizacji lub likwidacji, 

6) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych na działkach inwestorów, z zachowaniem wa-
runków technicznych wydanych przez zarządcę 
sieci energetycznej, 

7) ustala się kablowanie istniejących odcinków sieci 
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną 
zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i 
projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarząd-
cą sieci, 

8) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenerge-
tycznych na terenach przewidzianych pod rozwój 
zabudowy w liniach rozgraniczających dróg i ulic z 
wyłączeniem jezdni, 

9) ustala się rozbudowę sieci kablowej elektrycznej 
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania według 
technicznych warunków przyłączenia,  
z zachowaniem normatywnych odległości od bu-
dynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej. 

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną: 
1) ustala się moŜliwość rozbudowy linii kablowych te-

lekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji 
sieci, w liniach rozgraniczających ulic  
z wyłączeniem jezdni, 

2) ustala się rozbudowę sieci kablowej telekomunika-
cyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicz-
nymi dla zasilania terenów nowego zainwestowania 
według technicznych warunków przyłączenia, z za-
chowaniem normatywnych odległości od budynków 
i od innych sieci infrastruktury podziemnej, 
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3) dopuszcza się lokalizację masztów telekomunika-
cyjnych wyłącznie z wykorzystaniem naturalnych 
wniesień lub istniejących, budowlanych dominant. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpa-

dów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemni-
kach zlokalizowanych na posesjach, przy zapew-
nieniu ich systematycznego wywozu na zorganizo-
wane wysypisko odpadów komunalnych, 

2) ustala się wyznaczyć miejsca segregacji odpadów 
stałych na terenach publicznych. 

R o z d z i a ł  2 

Przepisy szczegółowe 

§ 13 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

1. Tereny o symbolach 1 M1 i 1 M2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa mieszana jedno- i wielorodzinna 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

nowych obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych do obiektów mogą-
cych pogorszyć stan środowiska, stwarzających 
uciąŜliwości dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej 
(ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transpor-
towej i cięŜkiego (ponad  
3,5 tony) transportu dostawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) dopuszcza się stosowanie garaŜy wolno stoją-
cych w zabudowie wielorodzinnej, garaŜy wolno 
stojących lub wbudowanych w zabudowie jed-
norodzinnej, 

d) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

e) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy jednorodzinnej nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 13 m licząc od po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do oka-
pu dachu, 

b) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 
zabudowy wielorodzinnej nie moŜe przekroczyć 
3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 

uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 16 m licząc od po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do oka-
pu dachu, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń urządzona, itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy 
wielospadowe, w przypadku modernizacji i roz-
budowy budynku dopuszcza się utrzymanie do-
tychczasowego kąta nachylenia połaci dacho-
wych, 

f) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych  
nie dopuszcza się nowych ogrodzeń betono-
wych. 

2. Teren o symbolu 1 M3. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa mieszana jedno- i wielorodzinna 
a) Przeznaczenie uzupełniające: 
b) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 

do 30% powierzchni uŜytkowej budynku,  
c) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

d) zieleń urządzona. 
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

nowych obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych do obiektów mogą-
cych pogorszyć stan środowiska, stwarzających 
uciąŜliwości dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej 
(ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transpor-
towej i cięŜkiego (ponad  
3,5 tony) transportu dostawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) dopuszcza się stosowanie garaŜy wolno stoją-
cych w zabudowie wielorodzinnej, garaŜy wolno 
stojących lub wbudowanych w zabudowie jed-
norodzinnej, 

d) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy, 
e) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-

rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysoko-
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ści budynku, dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych i formy dachu, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń urządzona, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,4, 

d) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

3. Tereny o symbolach kolejno od 1 MN1 do 1 MN27. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 50% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad  
2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych lub wolno stojących, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz 
nie więcej niŜ 10 m licząc od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe o maksymal-
nej wysokości 2 m. 

4. Tereny o symbolach kolejno od 2 MN1 do 2 MN25. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 50% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w 
ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz 
nie więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 
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c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od od terenów sta-
nowiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 2 m. 

5. Tereny o symbolach kolejno od 3 MN1 do 3 MN5. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna szeregowa. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad  
2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz 
nie więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe o maksymal-
nej wysokości 2 m. 

6. Teren o symbolu 4 MN. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad  
2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

c) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych, 

d) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 
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d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe o maksymal-
nej wysokości 2 m. 

7. Tereny o symbolach 5 MN1 i 5 MN2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna bliźniacza. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 50% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad  
2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych lub wolno stojących, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz 
nie więcej niŜ 10 m licząc od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-

nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe o maksymal-
nej wysokości 2 m. 

8. Teren o symbolu 1MNU. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się 
lokalizację wolno stojących budynków mieszkal-
nych lub mieszkalno-usługowych o charakterze 
jednorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów rzemieślni-

czych i produkcyjnych, magazynowych oraz 
trwałego składowania surowców i materiałów 
masowych, 

b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad  
2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale zwią-
zanych z gruntem garaŜy dla samochodów oso-
bowych lub pojazdów jednośladowych, obiekty 
te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i 
formę architektoniczną, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,7, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie nowo 
projektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, w 
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przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego ką-
ta nachylenia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe o maksymal-
nej wysokości 2 m, od terenów stanowiących 
przestrzeń publiczną nie dopuszcza się ogro-
dzeń betonowych. 

9. Teren o symbolu 2MNU. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się 
lokalizację wolno stojących budynków mieszkal-
nych lub mieszkalno-usługowych o charakterze 
jednorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna  

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w 
ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale zwią-
zanych z gruntem garaŜy dla samochodów oso-
bowych lub pojazdów jednośladowych, obiekty 
te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i 
formę architektoniczną, 

c) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie mo-
Ŝe przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 6 
m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,7, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachy-
lenia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

10. Tereny o symbolach kolejno od 1 MU1 do 1 MU5.  
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalno-usługowych 
o charakterze wielorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) place zabaw, obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona.  

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, 

c) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo,  

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 13 m licząc od 
poziomu terenu przed głównym wejściem do 
okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną. 

11. Tereny o symbolach kolejno od 2 MU1 do 2 MU3. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalno- 
-usługowych o charakterze wielorodzinnym. 
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2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) place zabaw, obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona.  

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, 

c) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo,  

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do 
okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną. 

12. Teren o symbolu 3 MU. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalno- 
-usługowych o charakterze wielorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) place zabaw, obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona.  

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 

stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, 

c) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo,  

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu przed głównym wejściem do 
okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 2,0 m. 

13. Tereny o symbolach kolejno od 4 MU1 do 4 MU5. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalno- 
-usługowych o charakterze wielorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) place zabaw, obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona.  

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, 

c) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo,  

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, 
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e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od poziomu 
terenu przed głównym wejściem do okapu da-
chu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

14. Teren o symbolu 5 MU. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usługowych o charakterze wielorodzinnym 
lub usługowych. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) place zabaw, obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizacji nowej zabudowy. 
b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska, 

c) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo, 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) w przypadku modernizacji i rozbudowy budyn-

ku ustala się utrzymanie dotychczasowej wy-
sokości budynku, dotychczasowego kąta na-
chylenia połaci dachowych i formy dachu, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,7, 

d) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

15. Teren o symbolu 6 MU. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynku mieszkalno- 
-usługowego o charakterze wielorodzinnym lub 
budynku usługowego. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona, 
d) maszt telekomunikacyjny. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizacji nowej zabudowy, 
b) zabrania się rozbudowy zabudowy istniejącej, 
c) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo, 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) w przypadku modernizacji budynku ustala się 

utrzymanie dotychczasowej formy i wysokości 
budynku, dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych i formy i pokrycia dachu, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) nie dopuszcza się grodzenia terenu. 
16. Tereny o symbolach kolejno od 1 MW1 do  

1 MW17. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) place zabaw, obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-

wych, usługowo-rzemieślniczych i produkcyj-
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nych, magazynowych oraz trwałego składo-
wania surowców i materiałów masowych. 

b) nie dopuszcza się lokalizacji garaŜy i zabudo-
wy gospodarczej, 

c) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do 
okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

17. Tereny o symbolach kolejno od 2 MW1 do  
2 MW8. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna.  
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane w parterach, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) place zabaw, obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-

wo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazy-
nowych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych, oraz obiektów i urzą-
dzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 
zgodnie z przepisami szczególnymi do obiek-
tów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i 
środowiska, 

b) dopuszcza się realizację zespołów garaŜy 
trwale związanych z gruntem dla samochodów 
osobowych lub pojazdów jednośladowych, 
obiekty te powinny posiadać ujednolicone ga-
baryty i formę architektoniczną, 

c) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  

3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do 
okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

18. Tereny o symbolach kolejno od 3 MW1 do 3 MW3. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane w parterach, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) place zabaw, obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-

wo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazy-
nowych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych, oraz obiektów i urzą-
dzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 
zgodnie z przepisami szczególnymi do obiek-
tów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i 
środowiska, 

b) dopuszcza się realizację zespołów garaŜy 
trwale związanych z gruntem dla samochodów 
osobowych lub pojazdów jednośladowych, 
obiekty te powinny posiadać ujednolicone ga-
baryty i formę architektoniczną, 

c) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej 
niŜ 12 m licząc od poziomu terenu przed 
głównym wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 
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d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych do 25°, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachy-
lenia połaci dachowych, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

19. Tereny o symbolach kolejno od 1 U1 do 1 U3 oraz 
do 1 U5 do 1 U10. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług ko-

mercyjnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych do 25°, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachy-
lenia połaci dachowych, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

20. Teren o symbolu 1 U4. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług ko-

mercyjnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
13 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych do 25°, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachy-
lenia połaci dachowych, 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

21. Tereny o symbolach 2 U1, 2 U3 i 2 U4. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług ko-

mercyjnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
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zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach da-
chów płaskich, lub połaci dachowych wielo-
spadowych do 45°, w układzie symetrycznym. 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

22. Teren o symbolu 2 U2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług ko-

mercyjnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
13 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-

leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach da-
chów płaskich, lub połaci dachowych wielo-
spadowych do 45°, w układzie symetrycznym. 

e) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną, od 
innych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

23. Tereny o symbolach kolejno od 1 UP1 do 1 UP5. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług pu-

blicznych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 10 m licząc od pozio-
mu terenu przed głównym wejściem do okapu 
dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projekto-
wanych budynkach połaci dachowych wielo-
spadowych od 35° do 45° w układzie syme-
trycznym, °, w przypadku modernizacji i roz-
budowy budynku dopuszcza się utrzymanie 
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dotychczasowego kąta nachylenia połaci da-
chowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

24. Tereny o symbolach 2 UP1 i 2 UP2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług pu-

blicznych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu przed głównym wejściem do okapu da-
chu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,7, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projekto-
wanych budynkach połaci dachowych wielo-
spadowych od 35° do 45° w układzie syme-
trycznym, °, w przypadku modernizacji i roz-
budowy budynku dopuszcza się utrzymanie 
dotychczasowego kąta nachylenia połaci da-
chowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-

rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

25. Teren o symbolu 3 UP. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług pu-

blicznych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 6 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projekto-
wanych budynkach połaci dachowych wielo-
spadowych od 35° do 45° w układzie syme-
trycznym, w przypadku modernizacji  
i rozbudowy budynku dopuszcza się utrzyma-
nie dotychczasowego kąta nachylenia połaci 
dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
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stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

26. Teren o symbolu 4 UP. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług pu-

blicznych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

nowych obiektów,  
b) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) utrzymanie dotychczasowej wysokości zabu-

dowy,  
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

27. Tereny o symbolach kolejno od 5 UP/U1 do  
5 UP/U4. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług pu-

blicznych i komercyjnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 6 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projekto-
wanych budynkach połaci dachowych wielo-
spadowych od 35° do 45° w układzie syme-
trycznym, w przypadku modernizacji  
i rozbudowy budynku dopuszcza się utrzyma-
nie dotychczasowego kąta nachylenia połaci 
dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia  
aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m,  
od terenów stanowiących przestrzeń publiczną 
nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych. 

28. Tereny o symbolach kolejno od 1 UO1 do 1 UO2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświa-

ty na wydzielonych działkach. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, 
magazynowych oraz trwałego składowania su-
rowców i materiałów masowych, 

b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego 
oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 
kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i 
cięŜkiego (ponad  
3,5 tony) transportu dostawczego,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 243 –  24442  – Poz. 3801 

c) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
10 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2, 

d) utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

29. Teren o symbolu 2 UO. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświa-

ty na wydzielonych działkach. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, 
magazynowych oraz trwałego składowania su-
rowców i materiałów masowych, 

b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego 
oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 
kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i 
cięŜkiego (ponad  
3,5 tony) transportu dostawczego,  

c) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie mo-
Ŝe przekroczyć 8 m licząc od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2, 

d) utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

30. Teren o symbolu 1UKS. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów 

sakralnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

31. Teren o symbolu 2UKS. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów 

sakralnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa parafialno-mieszkalna, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

32. Tereny o symbolach kolejno od 1 US1 do 1 US2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu 

i rekreacji – obiekty rekreacyjno-wypo-czynkowe. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) lokalizacja zabudowy letniskowej z zapleczem 
techniczno-socjalnym, 

b) lokalizacja zabudowy usługowej o maksymal-
nej wysokości 3 kondygnacji w tym poddasze 
uŜytkowe, 

3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 

zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 

b) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m.  

33. Teren o symbolu 2US. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu 

i rekreacji – kubaturowe obiekty sportowe. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) lokalizacja basenów z zabudową techniczno- 
-socjalną, 

3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 

zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 

b) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m. 
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34. Teren o symbolu 3US. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

2) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się przeznaczanie pod utwardzone 

nawierzchnie, dojścia i dojazdy maksymalnie 
do 25% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie. 

35. Teren o symbolu 4US. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu 

i rekreacji – terenowe obiekty sportowe. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 

3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-

wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m. 

36. Teren o symbolu 1UI. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług innych 

na działkach wydzielonych. 
2) Ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 15 m,  
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach połaci 
dachowych wielospadowych do 45°. 

37. Teren o symbolu 1R1. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – 

uprawy polowe, łąki i pastwiska. 
2) Ustala się zakaz: 

a) lokalizacji zabudowy, 
b) wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, 

zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych 
poprzecznie w stosunku do kierunku spływu 
cieków wodnych. 

3) Dopuszcza się: 
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze transportu rolnego o szerokości od  
5 do 8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych,  
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

38. Tereny o symbolach kolejno od 2 R1 do 2 R6. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – 

uprawy polowe, łąki i pastwiska. 
2) Ustala się zakaz: 

a) lokalizacji zabudowy z wyjątkiem obiektów 
związanych z produkcją i obsługą rolnictwa, 

b) wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, 
zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych 
poprzecznie w stosunku do kierunku spływu 
cieków wodnych. 

3) Dopuszcza się: 
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze transportu rolnego o szerokości od  
5 do 8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych,  
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

39. Tereny o symbolach kolejno od 1 RM1 do 1 RM3. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno 
stojących i zabudowy gospodarczej.  

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
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a) dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełnia-
jące funkcje usługowe związane z obsługą 
rolnictwa, handlem i agroturystyką, 

b) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-
wo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazy-
nowych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych niezwiązanych z pro-
dukcją rolną, obiektów i urządzeń usługowych 
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących 
pogorszyć stan środowiska, stwarzających 
uciąŜliwości dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego, 

c) dopuszcza się realizację trwale związanych z 
gruntem garaŜy dla sprzętu rolniczego, samo-
chodów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych, z wyjątkiem 
obiektów technicznych związanych z produk-
cją rolną (zbiorniki, silosy, itp.) 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych do 45°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza się dachy wielo-
spadowe, w przypadku modernizacji  
i rozbudowy budynku dopuszcza się utrzyma-
nie dotychczasowego kąta nachylenia połaci 
dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksy-
malnej wysokości 1,5 m, od innych terenów 
ogrodzenia aŜurowe o maksymalnej wysoko-
ści 2 m, od dróg i terenów publicznych nie do-
puszcza się nowych ogrodzeń betonowych. 

40. Teren o symbolu 1RM/RU. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa z produkcją rolną i usługami rolniczymi. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury, 

c) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów produkcji 

rolnej i przetwórstwa rolnego, 
b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu i ustaleniami zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 14 m licząc od pozio-
mu terenu (najniŜszego) do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

41. Teren o symbolu 1AG. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) stacja paliw wraz z niezbędnym zapleczem, 
c) zieleń urządzona z elementami małej architek-

tury. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów przemy-

słowych i usługowych oraz tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się kolejową obsługę komunikacyj-
ną, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenia ozdobną i izolacyjną, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 15 m licząc od pozio-
mu terenu przed głównym wejściem do okapu 
dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
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i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,7, 

d) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości 2 m, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 3 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

42. Teren o symbolu 2 AG1. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) stacja paliw wraz z niezbędnym zapleczem, 
c) zieleń urządzona z elementami małej architek-

tury. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów przemy-

słowych i usługowych oraz tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

d) dopuszcza się kolejową obsługę komunikacyj-
ną, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
15 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,7, 

d) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

43. Teren o symbolu 2 AG2. 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 
gospodarczych. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów przemy-

słowych i usługowych oraz tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-

nu zielenia ozdobną i izolacyjną, 
e) dopuszcza się kolejową obsługę komunikacyj-

ną, 
f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
15 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,7, 

d) dopuszcza się stosowanie od terenów stano-
wiących przestrzeń publiczną ogrodzeń aŜu-
rowych o maksymalnej wysokości  
1,5 m, od innych terenów ogrodzenia aŜurowe 
o maksymalnej wysokości 2 m, od terenów 
stanowiących przestrzeń publiczną nie do-
puszcza się ogrodzeń betonowych. 

44. Tereny o symbolach kolejno od 3AG2 do 3 AG5. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego),  

b) zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz inne 
urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną rolę 
wobec funkcji dominującej, 

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów przemy-

słowych i usługowych oraz tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
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zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-

nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 
e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
15 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,7, 

d) nie dopuszcza się stosowania od dróg ogro-
dzeń,  

e) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną nie 
dopuszcza się ogrodzeń betonowych. 

45. Teren o symbolu 3AG1. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty mieszkalne z zachowaniem wyodręb-
nionej obsługi komunikacyjnej, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), 

c) zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz inne 
urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną rolę 
wobec funkcji dominującej, 

d) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów przemy-

słowych i usługowych oraz tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-

nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 
e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  

15 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,7. 

d) nie dopuszcza się stosowania od dróg ogro-
dzeń,  

e) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną nie 
dopuszcza się ogrodzeń betonowych. 

46. Teren o symbolu 4AG/G. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych, z urządzeniami zaopatrzenia w 
gaz. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), 

b) zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz inne 
urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną rolę 
wobec funkcji dominującej, 

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego. 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów przemy-

słowych i usługowych oraz tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-

nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 
e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
15 m licząc od poziomu terenu przed głównym 
wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,7, 

d) nie dopuszcza się stosowania od dróg ogro-
dzeń,  

e) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m, od te-
renów stanowiących przestrzeń publiczną nie 
dopuszcza się ogrodzeń betonowych. 
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47. Teren o symbolu 1 PG. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny eksploatacji 

surowców naturalnych. 
2) Wykonywanie wszelkich robót naleŜy przeprowa-

dzić w oparciu o obowiązujące przepisy szcze-
gólne. 

3) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
słuŜące składowaniu mas ziemnych i skalnych. 

4) Dopuszcza się gromadzenie mas ziemnych  
i skalnych celem ich wykorzystania do rekultywa-
cji. 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
słuŜące przetwarzaniu urobku. 

6) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
komunikacji kołowej i kolejowej. 

7) Ustala się rekultywację terenu w kierunku leśno-
wodnym. 

48. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZL1 do 1 ZL6. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny lasów i za-

drzewień – istniejące i przewidywane do zalesienia. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o 
plany urządzania lasów. 

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego wykorzy-
stania kompleksów leśnych do celów rekreacyjno-
wypoczynkowych – wprowadzenie ścieŜek zdrowia, 
ścieŜek dydaktycznych i ścieŜek rowerowych. 

49. Teren o symbolu 1 ZP. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-

dzonej. 
2) Wykonywanie wszelkich robót nie tylko ziemnych 

naleŜy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

3) Sieci uzbrojenia podziemnego naleŜy prowadzić 
skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i normami. 

4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

5) Dopuszcza się lokalizację amfiteatru, obiektów 
małej architektury, urządzeń zabawowych dla 
dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych, plenerowych obiektów handlowych na po-
trzeby imprez masowych. 

6) W ramach funkcji dominującej dopuszcza się lo-
kalizację terenów słuŜących organizacji imprez 
masowych obejmujących teren w liniach rozgra-
niczających. 

50. Tereny o symbolach kolejno od 2 ZP1 do 2 ZP4. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-

dzonej. 
2) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

3) Sieci uzbrojenia podziemnego naleŜy prowadzić 
skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i normami. 

4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych. 

6) Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
51. Teren o symbolu 3 ZP. 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-
dzonej. 

2) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 
przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

3) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

5) Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, małej architektury, urządzeń zabawowych 
dla dzieci, plenerowych obiektów handlowych. 

6) Dopuszcza się wytyczanie utwardzonych ścieŜek 
dla pieszych. 

52. Teren o symbolu 4 ZP(KD) 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-

dzonej – rezerwa terenowa drogi. 
2) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

3) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

4) Nie dopuszcza się nowej zieleni wysokiej. 
5) Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturo-

wych, małej architektury, urządzeń zabawowych 
dla dzieci, plenerowych obiektów handlowych. 

6) Dopuszcza się wytyczanie utwardzonych ścieŜek 
dla pieszych. 

53. Teren o symbolu 1 ZC. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 

cmentarnej – cmentarz nieczynny 
2) Ustala się zakaz nowych pochówków. 
3) Wykonywanie wszelkich robót nie tylko ziemnych, 

naleŜy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

4) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

5) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

6) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych. 

54. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZD1 do 1 ZD4. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny ogrodów 

działkowych. 
2) Dopuszcza się jednokondygnacyjną, niepodpiw-

niczoną zabudowę gospodarczo-mieszka-niową o 
maksymalnej powierzchni zabudowy 10 m2. 

3) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
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czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych  
i pojazdów gospodarczych. 

55. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZN1 do 1 ZN6. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nie-

urządzonej. 
2) Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. 
3) Ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin prze-

znaczonych do konsumpcji. 
4) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

56. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZI1 do 1 ZI2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izola-

cyjnej. 
2) Ustala się zakaz zabudowy terenu z dopuszcze-

niem prowadzenia ścieŜek rowerowych  
i pieszych oraz sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi. 

3) Dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią 
wysoką i niską. 

57. Teren o symbolu 1 WS. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny wód śródlą-

dowych – stojących. 
2) Dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

58. Teren o symbolu 2 WS. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny wód śródlą-

dowych – płynących. 
2) Dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

59. Teren o symbolu 1 W. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 

zaopatrywania w wodę. 
2) Dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów  

i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę. 
3) W granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 

ograniczenia i zakazy dotyczące stref ochrony 
określone w przepisach szczególnych. 

60. Teren o symbolu 2 W. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 

zaopatrywania w wodę. 
2) Dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów  

i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę. 
3) W granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 

ograniczenia i zakazy dotyczące stref ochrony 
określone w przepisach szczególnych. 

4) Dopuszcza się, ze względu na wymaganie tech-
niczne urządzeń zaopatrzenia w wodę, zmianę 
przebiegu linii rozgraniczającej od funkcji 1 US1. 

61. Teren o symbolu 1 E. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 

elektroenergetycznych – głównego punktu zasila-
nia. 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
62. Teren o symbolu 2 E. 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 
elektroenergetycznych – stacji transformatoro-
wych na działkach wydzielonych. 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 

63. Teren o symbolu 1 T. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń te-

lekomunikacyjnych – na działkach wydzielonych. 
2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Dopuszcza się lokalizację masztów telekomuni-

kacyjnych. 

§ 14 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy układu  
komunikacyjnego 

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w 
zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami po-
mocniczymi). 

2. Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych przed-
łoŜonym przez inwestora projektem przebudowy drogi, 
poszerzenie jej linii rozgraniczających, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, za zgodą właściciela terenów 
przyległych. 

3. Wprowadza się następującą klasyfikację funkcjonalną: 
1) teren o symbolu 1KD(G) – droga główna. 

a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 
rozgraniczających 20 m, w uzasadnionych przy-
padkach na terenach zabudowanych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 7,0 m, na tere-
nach zabudowanych 6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
– na terenach zabudowanych obustronnych, 

izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

– obustronnych szpalerów zieleni wysokiej ty-
pu izolacyjnego, 

– stref środków ochrony czynnej przed szko-
dliwym wpływem ruchu samochodowego na 
terenach zabudowanych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w liniach rozgraniczających 
drogi, 

– wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

– obiektów małej architektury, 
e) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
f) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę poje-
dynczych nowych działek zorganizować od dróg 
klas niŜszych, warunki włączenia tylko za zgodą 
właściwego zarządcy drogi, 

g) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej tylko 
za zgodą właściwego zarządcy drogi, 

h) skrzyŜowania dróg zbiorczych naleŜy dostoso-
wać do warunków skrzyŜowania skanalizowa-
nego z rezerwą pod pełną kanalizację  
 wydzieleniem lewo i prawoskrętów, oraz korek-
ty osi wlotów pod kątem 90 stopni. 

2) tereny o symbolach 1KD(Z)1 i 1KD(Z)2 – droga 
zbiorcza. 
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a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 
rozgraniczających 20 m, w uzasadnionych przy-
padkach na terenach zabudowanych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 7,0 m, na tere-
nach zabudowanych 6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
– na terenach zabudowanych obustronnych, 

izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

– obustronnych szpalerów zieleni wysokiej ty-
pu izolacyjnego, 

– stref środków ochrony czynnej przed szko-
dliwym wpływem ruchu samochodowego na 
terenach zabudowanych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w liniach rozgraniczających 
drogi, 

– wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

– obiektów małej architektury, 
e) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
f) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę poje-
dynczych nowych działek zorganizować od dróg 
klas niŜszych, warunki włączenia tylko za zgodą 
właściwego zarządcy drogi, 

g) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej tylko 
za zgodą właściwego zarządcy drogi, 

h) skrzyŜowania dróg zbiorczych naleŜy dostoso-
wać do warunków skrzyŜowania skanalizowa-
nego z rezerwą pod pełną kanalizację  
z wydzieleniem lewo i prawoskrętów, oraz ko-
rekty osi wlotów pod kątem 90 stopni. 

3) teren o symbolu 1KD(L) – droga lokalna. 
a) dopuszcza się szerokość w liniach rozgranicza-

jących 15–20 m, w uzasadnionych przypadkach 
na terenach zabudowanych zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 6,0 m, 
c) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
d) na terenach zabudowanych obustronnych 

chodników o minimalnej szerokości 1,5 m,  
e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
– wydzielonych ścieŜek rowerowych o mini-

malnej szerokości 1,5 m, lub ścieŜek pieszo-
rowerowych o minimalnej szerokości  
2 m, 

– zieleni oraz elementów małej architektury, 
wraz z zabudową usługową o maksymalnej 
powierzchni zabudowy 10 m2, 

– stanowisk postojowych, sposób ich jest for-
mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego. 

f) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

4) tereny o symbolach kolejno od 1KD(D)1 do 
1KD(D)38 – droga dojazdowa. 
a) dopuszcza się szerokość w liniach rozgranicza-

jących 8–12 m, w uzasadnionych przypadkach 
na terenach zabudowanych zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 5,0 – 6,0 m, 
c) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
– na terenach zabudowanych minimum jedno-

stronnych chodników o minimalnej szeroko-
ści 1,5 m,  

– dopuszcza się lokalizację w liniach rozgrani-
czających: 

– wydzielonych ścieŜek rowerowych o mini-
malnej szerokości 1,5 m, lub ścieŜek pieszo-
rowerowych o minimalnej szerokości  
2 m, 

– zieleni oraz elementów małej architektury, 
– stanowisk postojowych, sposób ich jest for-

mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego. 

d) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

5) tereny o symbolach kolejno od KDW1 do KDW11 – 
drogi wewnętrzne niepubliczne. 
a) dopuszcza się szerokość w liniach rozgranicza-

jących 8–12 m, w uzasadnionych przypadkach 
na terenach zabudowanych zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 5,0–6,0 m, 
c) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
– na terenach zabudowanych minimum jedno-

stronnych chodników o minimalnej szeroko-
ści 1,5 m,  

– dopuszcza się lokalizację w liniach rozgrani-
czających: 

– wydzielonych ścieŜek rowerowych o mini-
malnej szerokości 1,5 m, lub ścieŜek pieszo-
rowerowych o minimalnej szerokości  
2 m, 

– zieleni oraz elementów małej architektury, 
– stanowisk postojowych, sposób ich jest for-

mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego. 

d) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

6) tereny o symbolach kolejno od KDP1 do KDP26 – 
ciągi pieszo-jezdne – wśród zabudowy mieszka-
niowej i usługowej istniejącej i projektowanej, 
utwardzone, przystosowane do ruchu pieszego  
i rowerowego, o minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających 5 m. 

7) tereny o symbolach kolejno od KDX1 do KDX7 – 
ciągi piesze – wśród zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej istniejącej i projektowanej, utwardzone, 
przystosowane do ruchu pieszego i rowerowego, o 
minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 
1,5 m. 

8) tereny o symbolach kolejno od 1 KK1 do 1 KK4 – 
tereny komunikacji kolejowej. 
a) dla terenu dopuszcza się: 
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– lokalizację urządzeń i obiektów związanych z 
transportem kolejowym, 

– modernizacje i przebudowę obiektów zwią-
zanych z transportem kolejowym, 

– lokalizację w istniejących obiektach działal-
ności produkcyjnych, magazynowych oraz 
usługowych. 

9) tereny o symbolach kolejno od 1 KK/AG – tereny 
komunikacji kolejowej z obiektami aktywności go-
spodarczych. 
a) dla terenu dopuszcza się: 

– lokalizację urządzeń i obiektów związanych z 
transportem kolejowym, 

– modernizacje i przebudowę obiektów zwią-
zanych z transportem kolejowym, 

– lokalizację obiektów produkcyjnych, maga-
zynowych oraz usługowych. 

10) tereny o symbolach 1 KS1, 1 KS2, 1 KS3 – urzą-
dzenia komunikacji samochodowej – garaŜe. 
a) dla terenów garaŜy: 

– dopuszcza się sytuowanie w obrębie wła-
sności urządzeń towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych w urządzeń komuni-
kacji samochodowej. 

– ustala się obowiązek zagospodarowania 
terenu zielenią ozdobną i izolacyjną. 

– ustala się obowiązek podczyszczania wód 
deszczowych i roztopowych z terenów 
sprzed garaŜy. 

11) teren o symbolu 2KS – urządzenia komunikacji 
samochodowej – dworzec autobusowy. 
a) dla terenów dworca autobusowego: 

– dopuszcza się lokalizację nieuciąŜliwych 
usług towarzyszących. 

– dopuszcza się sytuowanie w obrębie wła-
sności urządzeń towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych, ustala się obowią-
zek zagospodarowania terenu zielenią 
ozdobną i izolacyjną. 

– ustala się obowiązek podczyszczania wód 
deszczowych i roztopowych z terenów par-
kingów. 

12) W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza 
się: 
a) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach szcze-
gólnych, w oparciu o sporządzone dokumen-
tacje techniczne uzgodnione z zarządcami 
dróg, 

b) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbio-
rowej (przystanki, zatoki autobusowe), 

c) lokalizację nieograniczających bezpieczeń-
stwa ruchu reklam, 

d) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic lub poszerzenia do docelowych parame-
trów istniejących ulic dopuszcza się dotych-
czasowy sposób zagospodarowania terenów, 
bez moŜliwości wprowadzania trwałych obiek-
tów budowlanych, uniemoŜliwiających docelo-
wą realizację ustaleń planu. 

13) Trasy rowerowe oznaczone na rysunku planu są 
orientacyjne, przy szczegółowym rozplanowaniu 
tras naleŜy kierować się zasadą lokalizowania 
tras przy drogach o najmniejszym natęŜeniu ru-

chu i bezkolizyjnymi skrzyŜowaniami z tymi dro-
gami. 

4. Miejsca postojowe. 
1) Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc 

postojowych, 
2) zabudowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe, 

w tym garaŜ, 
3) inna niŜ jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa 

– 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 
4) biura, urzędy – 20 miejsc postojowych na 1000 

m2 powierzchni uŜytkowej, 
5) obiekty handlowe, gastronomiczne – 15 miejsc 

postojowych na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej, 
6) hotele, pensjonaty – 25 miejsc postojowych na 

100 łóŜek, 
7) obiekty sportowe – 10 miejsc postojowych na 100 

uŜytkowników jednocześnie, 
8) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki – 10 

miejsc postojowych na 100 uŜytkowników jedno-
cześnie, 

9) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie –  
15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

10) szkoły, przedszkola, Ŝłobki – 20 miejsc postojo-
wych na 100 zatrudnionych, 

11) zakłady produkcyjne – 20 miejsc postojowych na 
100 zatrudnionych. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy ko ńcowe 

§ 15 

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do 
wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym pla-
nem, słuŜące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej 
przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w 
ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu 
stały się obowiązujące. 
1) tereny nowo projektowanej zabudowy – 30%, 
2) tereny dróg publicznych KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D), 

KDX – 0% 
3) tereny zieleni o charakterze publicznym ZP, ZI, ZN – 

0%, 
4) tereny wód śródlądowych WS – 0%, 
5) tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

G, C, W, E, W/E – %, 
6) tereny usług UZ – 0%, 
7) pozostałe tereny zainwestowane – 0%, 
8) tereny stanowiące własność komunalną gminy – 0%. 

§ 16 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubań. 

§ 17 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3801) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3801) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsc owego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru poło Ŝonego w śródmie ściu miasta Luba ń 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 

ZłoŜone, po ponownym wyłoŜeniu projektu planu, uwagi do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru połoŜonego w śródmieściu miasta Lubań rozpatruje się  
w sposób następujący: 

1) ZłoŜoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. uwagę dotyczącą odstąpienia od za-
pisu ograniczającego powierzchnię budowy obiektów handlowych do 300 m2 – uwzgl ędnia si ę; 

2) ZłoŜoną przez Pana Tomasza Bernackiego uwagę dotyczącą uchylenia zapisów ograniczających 
lokalizację obiektów handlowych o powierzchni powyŜej 300 m2 – uwzgl ędnia si ę; 

3) ZłoŜoną przez Radnego Miasta Lubań Zenona Piwoni uwagę dotyczącą zmiany zapisu „ustala się 
ograniczenie budowy obiektów handlowych do 300 m2 powierzchni” na zapis „ustala się ograni-
czenie budowy obiektów handlowych do 300 m2 powierzchni sprzedaŜowej” – nie uwzgl ędnia 
się, z powodu uwzględnienia uwagi dotyczącej likwidacji zapisów ograniczających powierzchnie 
obiektów handlowych. 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3801) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inw estycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej nale Ŝącej do zada ń własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu zawierającą: 

• Analizę i charakterystyka ustaleń projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomości 
– SprzedaŜy nieruchomości gminnych 
– Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
– Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury technicznej 
– Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
– Spadek podatku od nieruchomości 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją infrastruktu-
ry technicznej będącej zadaniami własnymi gminy i naleŜą do nich po stronie kosztów: drogi gminne, 
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna; po stronie dochodów: opłaty adiacenckie. 

Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów w uzupełnieniu i rozszerzeniu istniejącej for-
my zainwestowania, a wiec równieŜ wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze 
skutkami finansowymi planu w zakresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji nowych odcinków 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz dróg dojazdowych. 
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Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą tech-
niczną: 
 

Lp. Opis prognozowanych wydatków i wpływów 
prognozowane w okresie  
10 lat od daty uchwalenia 

1. Wydatki na budowę sieci drogowej (drogi gminne) -10 933 219,34 zł 
2. Wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

i sieci wodociagowej 
-631 986,71 zł 

3. Dochody wynikające z opłat adiacenckich  76 304,25 zł 
4. Suma -11 488 891,80 zł 

 
 
MoŜliwości pozyskania dochodów w związku z wyposaŜeniem w infrastrukturę techniczną  
w postaci opłat adiacenckich są znikome i nie wystarczą na pokrycie kosztów jej realizacji.  
W związku z brakiem moŜliwości finansowania ww. infrastruktury z budŜetu gminy naleŜy podjąć sta-
rania o pozyskanie środków zewnętrznych z odpowiednich funduszy. 

W przypadku przeprowadzanych przebudowy dróg naleŜy dokonać analizy potrzeb realizacji infra-
struktury podziemnej, w tym przypadku kanalizacji sanitarnej, i realizacje kanalizacji przeprowadzić 
wyprzedzająco lub w trakcie  przebudowy drogi. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe ustalenia planu miejscowego – nie stanowią decyzji inwestycyjnych, a jedynie 
dyspozycje przestrzenne umoŜliwiające wprowadzenie inwestycji na określonych zasadach. Realiza-
cja ustaleń zawartych w projekcie planu uzaleŜniona jest od moŜliwości finansowych gminy ze wzglę-
du na ich finansowanie z budŜetu gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3802 
UCHWAŁA RADY MIASTA LUBA Ń 

z dnia 27 września 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o bszaru 
poło Ŝonego w zachodniej cz ęści miasta Luba ń 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XII/130/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 30 września 2003 r. Rada 
Miasta Lubań po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru połoŜonego w zachodniej części 
miasta Lubań. 

2. Integralną częścią uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleŜącej do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik 
nr 3 do uchwały. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) uchwale  – rozumie się przez to niniejszą uchwałę, 
2) planie  – rozumie się przez to miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 
niniejszej uchwały, 
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3) przepisach szczególnych  – rozumie się przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) rysunku planu  – rozumie się przez to graficzny za-
pis planu, będący załącznikiem graficznym do niniej-
szej uchwały, przedstawiony na mapie ewidencyjnej 
z elementami sytuacyjno-wysokościo-wymi w skali 
1:1000,  

5) zadaniach celu publicznego  – rozumie się przez to 
inwestycje o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad-
lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 
stanowiące realizację w obszarach przestrzeni pu-
blicznej – obszarach o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości 
ich Ŝycia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych ze względu na jego połoŜenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, 

6) terenie  – rozumie się przez to obszar wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w które-
go kaŜdym punkcie obowiązują te same ustalenia, 

7) funkcji podstawowej terenu  – rozumie się przez to 
funkcję wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, 
która w ramach realizacji planu winna stać się prze-
waŜającą (dominującą) formą wykorzystania, a 
wprowadzenie innych niŜ podstawowa funkcji jest 
dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy  – rozumie 
się przez to linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych, 

9) obowi ązująca linia zabudowy  – rozumie się przez 
to linię, na której musi być usytuowane co najmniej 
80% długości zewnętrznych ścian frontowych obiek-
tów budowlanych; linia ta nie moŜe być przekroczona 
od strony drogi przez Ŝaden element obiektów bu-
dowlanych, 

10) działce budowlanej  – rozumie się przez to nieru-
chomość gruntową lub działkę gruntu, której wiel-
kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicz-
nej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikające z odrębnych przepisów, 

11) dost ępie do drogi publicznej  – rozumie się przez 
to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez 
drogę wewnętrzną, 

12) urządzeniach infrastruktury technicznej  – rozu-
mie się przez to sieci wodociągowe, elektroenerge-
tyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, te-
lekomunikacyjne (infrastruktura techniczna liniowa) 
oraz stacje transformatorowe i rozdzielcze (infra-
struktura techniczna kubaturowa), 

13) wysoko ść budynku  – rozumie się przez to wyso-
kość budynku liczoną od najniŜszego poziomu tere-
nu przy budynku do najwyŜszego punktu jego kon-
strukcji, 

14) poziomie terenu  – rozumie się przez to rzędną te-
renu nad poziomem morza przed wejściem głównym 
do budynku, bądź jego samodzielnej części, niebę-
dącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospo-
darczych lub technicznych, 

15) kondygnacji  – rozumie się przez to poziomą, nad-
ziemną lub podziemną część budynku, zawartą mię-
dzy podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na 

gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy 
osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się 
nad tą częścią; za kondygnację uwaŜa się takŜe 
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi oraz poziomą część budynku sta-
nowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mają-
cą wysokość w świetle większą niŜ 1,9 m, 

16) kondygnacji naziemnej  – rozumie się przez to kon-
dygnację, której nie mniej niŜ połowa wysokości w 
świetle co najmniej z jednej strony budynku znajduje 
się powyŜej poziomu terenu, a takŜe kaŜdą usytu-
owaną nad nią kondygnację, 

17) intensywno ści zabudowy  – rozumie się przez to 
stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej, 

18) powierzchni ogólnej zabudowy  – rozumie się 
przez to powierzchnię obiektu budowlanego mierzo-
ną po obrysie zewnętrznym pomnoŜoną przez liczbę 
kondygnacji naziemnych, 

19) powierzchni terenu biologicznie czynnej  – rozu-
mie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością 
oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a 
takŜe 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłoŜu zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2, 

20) urządzeniach towarzysz ących  – rozumie się przez 
to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi danego 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej, 

21) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  – ro-
zumie się przez to sposób zabudowy, w którym na 
kaŜdą działkę budowlaną przypada jedno mieszka-
nie, 

22) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  – ro-
zumie się przez to budynek mieszkalny zawierający 
więcej niŜ 2 mieszkania lub zespół takich budynków 
na działce budowlanej, 

23) usługach publicznych  – rozumie się przez to usłu-
gi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) organizacji społeczno-politycznych i religijnych, 
g) inne mające charakter usług ogólnospołecznych, 

24) usługach komercyjnych  – rozumie się przez to 
funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie 
lub z przewagą funduszy niepublicznych  
w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, 
szkolnictwa zdrowia, kultury, rozrywki, sportu, rekre-
acji, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i 
gospodarczych, jednostek projektowych, consultin-
gowych, instytucji gospodarczych, środków masowej 
komunikacji, łączności oraz innych, których powyŜ-
sze grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a 
mają charakter usługowy i nie powodują negatywne-
go oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczysz-
czeń, zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedz-
twa)  
z innymi funkcjami, 

25) aktywno ściach gospodarczych  – naleŜy przez to 
rozumieć tereny, na których zlokalizowane są usługi 
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komercyjne i publiczne, działalności produkcyjne, 
bazy transportowe i przeładunkowe, składy  
i magazyny. 

§ 3 

Zakres ustaleń planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające te-

reny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, 
5) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiekty podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym terenów górni-
czych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŜytkowania terenów, 

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

13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i 
infrastruktury technicznej, 

14) granice obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji, 

15) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 
terenów słuŜących organizacji imprez masowych. 

§ 4 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-

niu lub róŜnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia poszczególnych terenów o róŜnym 

przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 

informacyjne, sugerujące określone rozwiązania prze-
strzenne i regulacyjne. 

§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obo-
wiązujące na obszarze objętym planem. 

1) Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać ist-
niejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, 

detale architektoniczne i materiały charaktery-
styczne dla regionalnego budownictwa. 

2) Do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się 
dotychczasowe uŜytkowanie terenów i obiektów. 

3) Na obszarze objętym planem zlokalizowany jest 
teren górniczy „Ksieginki I”. 

4) Na obszarze objętym planem tereny zagroŜone 
osuwaniem się mas ziemnych nie występują. 

5) Na obszarze objętym planem tereny podlegające 
scaleniu nieruchomości nie wyznacza się. 

6) Na obszarze objętym planem tereny zorganizo-
wanej działalności inwestycyjnej nie wyznacza 
się. 

7) Na obszarze objętym planem tereny rehabilitacji 
istniejącej zabudowy nie wyznacza się. 

8) Na obszarze objętym planem tereny zdegrado-
wane nie występują. 

9) Na obszarze objętym planem tereny słuŜące or-
ganizacji imprez masowych nie wyznacza się. 

10) Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
zmiany rzeźby terenu. 

11) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ko-
rektę linii rozgraniczających dróg o 3 m  
w kaŜdą stronę pod warunkiem zachowania mi-
nimalnych parametrów dróg i minimalnych odle-
głości linii zabudowy. 

2. Zasady sytuowania linii zabudowy obowiązujące na 
obszarze objętym planem. 
1) W sytuacji niewyznaczenia na rysunku planu linii 

zabudowy ustala się minimalną odległość linii za-
budowy od linii rozgraniczających dróg: 
a) głównych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KD(G) – 10 m w terenie zabudowanym i 
20 m poza terenem zabudowanym, 

b) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD(Z) – 10 m w terenie zabudowanym i 
20 m poza terenem zabudowanym, 

c) lokalnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD(L) – 8 m, 

d) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD(D) – 5 m, 

e) wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW – 5 m, 

f) pieszo-jezdnych i pieszych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KDP i KDX – 5 m. 

2) Na terenach objętych strefami ochrony konserwa-
torskiej, zgodnie z wytycznymi właściwego konser-
watora zabytków, dopuszcza się odstępstwo od 
minimalnych odległości linii zabudowy od linii roz-
graniczających dróg. 

§ 6 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznej 

1. Na terenie objętym planem ustala się elementy prze-
strzeni publicznej: 
1) tereny usług zdrowia, 
2) tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej, nieurządzo-

nej, 
3) tereny lasów, 
4) tereny dróg publicznych i obiektów transportu pu-

blicznego. 
2. Zasady zagospodarowania terenów będących elemen-

tami przestrzeni publicznej: 
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1) ustala się ogólną dostępność do przestrzeni pu-
blicznej, w tym dla osób niepełnosprawnych, 

2) dopuszcza się grodzenie terenów, w przypadku gdy 
przepisy planu nie stanowią inaczej, 

3) obiekty budowlane zlokalizowane na terenach 
przestrzeni publicznej dopuszcza się w całości lub 
części jako ogólnie niedostępne, 

4) obiekty i elementy infrastruktury technicznej zloka-
lizowane na terenach przestrzeni publicznej,  
z wyjątkiem dróg, ustala się jako ogólnie niedo-
stępne. 

§ 7 

Zadania celu publicznego 

Na terenie objętym planem ustala się tereny stanowiące 
zadania celu publicznego: 
1) tereny dróg KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D), KDX, 
2) tereny urządzeń infrastruktury technicznej G, C, 
3) tereny wód śródlądowych WS, 
4) tereny usług UZ, 
5) tereny ZP, ZI, ZN. 

§ 8 

Ogólne zasady oraz standardy kształtowania zabu-
dowy, zagospodarowania i podziału terenów na 
działki  
                             budowlane 

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym 
planem ustala się: 
1) obowiązek wykonywania podziałów w sposób za-

pewniający dostępność do istniejącej, drogi pu-
blicznej klasy dojazdowej ewentualnie lokalnej, 

2) w wypadku gdy niemoŜliwe jest spełnienie  
pkt 1, obowiązek wyznaczenia ogólnodostępnych 
dróg wewnętrznych o szerokości minimum 4,5 m, 
łączących nowe działki z drogami publicznymi klasy 
dojazdowej lub lokalnej. 

2. Ustala się minimalne szerokości frontu działki budow-
lanej: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem M, MNU, RM – 

20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) bliźniaczej – 16 m, 
b) szeregowej – 6 m, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, AG – 
24 m. 

3. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 
działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolno stojącej – 800 m2, 
b) bliźniaczej – 400 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem M, MNU, U, 
RM – 1000 m2, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MW, MU – 
1500 m2, 

4) w zabudowie oznaczonej symbolem AG –  
2000 m2. 

§ 9 

Zasady ochrony środowiska kulturowego 

1. Ogólne zasady ochrony 

1) Ustala się konieczność stosowania tradycyjnych 
technik i materiałów budowlanych przy remontach 
obiektów zabytkowych. 

2) Obiekty przeznaczone do rozbiórki, a znajdujące 
się w spisie konserwatorskim, wymagają wykona-
nia zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków kart ewidencyjnych, które 
stanowić będą po likwidacji obiektu jedyną doku-
mentację o charakterze historyczno-
konserwatorskim. 

2. Strefa „B" częściowej ochrony konserwatorskiej 
1) Na terenie objętym planem strefa „B” obejmuje ob-

szar ograniczony ulicami Armii Krajowej i ŁuŜyckiej. 
2) W strefie "B” obowiązują następujące wymogi kon-

serwatorskie: 
a) naleŜy zachować i wyeksponować elementy hi-

storycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie dróg, ulic i placów, podział działek, linie 
zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych 
oraz kompozycję zieleni, 

b) zaleca się restaurację i modernizację tech-
niczną obiektów o wartościach kulturowych  
z dostosowaniem współczesnej funkcji do war-
tości obiektów, 

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być 
prowadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ 
związków przestrzennych i planistycznych, no-
wa zabudowa winna być dostosowana do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali  
i bryły, przy załoŜeniu harmonijnego współist-
nienia elementów kompozycji historycznej  
i współczesnej oraz nawiązywać formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, 

d) określa się wymóg uzgadniania ze słuŜbą 
ochrony zabytków zmian rodzaju nawierzchni 
dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu, 

e) wprowadza się wymóg konsultowania  
i uzgodnienia z słuŜbą ochrony zabytków wszel-
kich działań inwestycyjnych dotyczących remon-
tów, przebudów oraz zmiany funkcji obiektów fi-
gurujących w wykazie zabytków architektury i 
budownictwa, 

f) określa się wymóg nawiązania gabarytami no-
wej zabudowy i sposobem kształtowania bryły 
do miejscowej tradycji architektonicznej, 

g) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych 
budynków do wysokości budynków sąsiadują-
cych, 

h) zaleca się rezygnację z dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 
asymetrycznym nachyleniu połaci, 

i) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 
naturalnymi stosowanymi w obszarze opraco-
wania planu (z wykluczeniem materiałów do-
chówkopodobnych), 

j) w niektórych przypadkach wskazane jest zazna-
czenie śladów nieistniejących fragmentów histo-
rycznej kompozycji przestrzennej. 

3. Strefa „OW" obserwacji archeologicznej 
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1) Strefa „OW” obejmuje obszar wokół następujących 
stanowisk archeologicznych: 
a) stanowisko nr 48 – osada – późne średniowie-

cze, 
b) stanowisko nr 49 – ślad osadnictwa – późne 
średniowiecze, 

c) stanowisko nr 50 – osada – późne średniowie-
cze, 

d) stanowisko nr 51 – osada – późne średniowie-
cze, 

e) stanowisko nr 52 – ślad osadnictwa – późne 
średniowiecze, 

f) stanowisko nr 60 – osada – późne średniowie-
cze, 

g) stanowisko nr 61 – ślad osadnictwa – pradzieje, 
osada – późne średniowiecze, 

h) stanowisko nr 62 – osada – późne średniowie-
cze, 

i) stanowisko nr 63 – osada – późne średniowie-
cze. 

2) Na obszarze strefy obowiązują następujące wymo-
gi konserwatorskie: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne (takŜe: za-

kładanie infrastruktury technicznej oraz inne 
wykopy ziemne) na tym obszarze winny być 
uzgodnione właściwym Urzędem Ochrony Za-
bytków, a prace ziemne prowadzone pod nad-
zorem archeologiczno-konserwatorskim, 

b) ze względu na moŜliwość stwierdzenia  
w trakcie prac reliktów archeologicznych inwe-
stor winien liczyć się z koniecznością zmiany 
technologii prowadzenia robót, 

c) w przypadku dokonania znalezisk archeologicz-
nych prace budowlane winny być przerwane, a 
teren udostępniony do ratowniczych badań ar-
cheologicznych, wykonywanych zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 

d) bez uzgodnienia z właściwym Urzędem Ochro-
ny Zabytków dopuszcza się jedynie prowadze-
nie prac porządkowych, niewnikających w głąb 
gruntu oraz prac rolniczych. 

3) Na terenie miasta znajdują się następujące stano-
wiska archeologiczne bez określonej lokalizacji: 
a) stanowisko nr 1 – funkcja nieokreślona – mezo-

lit, 
b) stanowisko nr 2 – ślad osadnictwa – epoka ka-

mienna, 
c) stanowisko nr 3 – ślad osadnictwa – neolit, 
d) stanowisko nr 4 – epoka brązu, halisztat, owr, 
średniowiecze, 

e) stanowisko nr 5 – cmentarzysko – epoka brązu 
III, 

f) stanowisko nr 6 – cmentarzysko – epoka brązu 
III, 

g) stanowisko nr 7 – funkcja nieokreślona – ślad 
osadnictwa, 

h) stanowisko nr 8 – funkcja nieokreślona – OWR 
364-455 NE, 

i) stanowisko nr 9 – funkcja nieokreślona – wcze-
sne średniowiecze, 

j) stanowisko nr 10 – skarb – wczesne średnio-
wiecze, 

k) stanowisko nr 11 – funkcja nieokreślona – śre-
dniowiecze, 

l) stanowisko nr 12 – funkcja nieokreślona – śre-
dniowiecze, 

m) stanowisko nr 13 – osada – późne średniowie-
cze, 

n) stanowisko nr 14 – osadnictwo miejskie – późne 
średniowiecze XIV-XV, 

o) stanowisko nr 15 – studnia kamienna – późne 
średniowiecze XIV-XV, 

p) stanowisko nr 16 – funkcja nieokreślona – 
cmentarzysko. 

4. Obiekty ujęte w ewidencji zabytków architektury  
i budownictwa 
Wszelkie prace remontowe, modernizacje i rozbudowy 
obiektów ujętych w ewidencji wymagają zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 

5. Obiekty ujęte w rejestrze zabytków. 
Na obszarze objętym planem nie ma zlokalizowanych 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

§ 10 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu  
kulturowego oraz obiektów podlegaj ących ochronie 

1. Strefa zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody w 
Pisarzowicach. 
1) W obrębie strefy, z zastrzeŜeniem pkt 2, ustala się 

zakaz: 
a) lokalizacji nowych ujęć wody niezwiązanych  

z zaopatrzeniem w wodę z ujęcia w Pisarzowi-
cach, 

b) lokalizacji składowisk odpadów komunalnych 
lub przemysłowych, 

c) przechowywania lub składowania odpadów 
promieniotwórczych, 

d) wydobywania kopalin, 
e) lokalizacji zakładów przemysłowych oraz ferm 

chowu lub hodowli zwierząt. 
f) lokalizacji magazynów produktów ropopochod-

nych oraz innych substancji, rurociągów do ich 
transportu, 

2) Ustalenia zapisów zagospodarowania strefy oraz 
jej zasięgu mogą ulec zmianie w wyniku decyzji 
administracyjnych. 

2. UŜytki ekologiczne. 
1) Wyznacza się lokalizację, zgodnie z rysunkiem 

planu, następujących uŜytków ekologicznych: 
a) uŜytek „Stara Ŝwirownia i rozlewisko dopływu 

Lubawki”, 
b) uŜytek „Łąka Storczyków”, 
c) uŜytek „Dolina Gozdnicy”. 

2) Na obszarach uŜytków, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, zakazuje się m.in.: 
a) prowadzenia działań, szkodliwie wpływających 

na uŜytek ekologiczny, 
b) wysypywania, zakopywania i wylewania odpa-

dów lub innych nieczystości oraz zanieczysz-
czania wód, 

c) usuwania, pozyskiwania, niszczenia lub uszka-
dzania elementów środowiska naturalnego 
(fauny i flory), z wyjątkiem prowadzenia zabie-
gów pielęgnacyjnych związanych  
z utrzymaniem wartości chronionych, 

d) zmiany stosunków wodnych, 
e) grodzenia nieruchomości, 
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f) wznoszenia budowli naziemnych, z wyjątkiem 
obiektów mostowych związanych z ruchem ko-
łowym i pieszym, napowietrznych linii infrastruk-
tury technicznej, których budowa nie spowoduje 
znacznego pogorszenia jakości środowiska, 
przecięcia dróg migracji i poruszania się zwie-
rząt, 

g) eksploatacji surowców naturalnych, równieŜ w 
najbliŜszym sąsiedztwie uŜytków, 

h) wprowadzania obcych gatunków drzew  
i krzewów. 

3) Na obszarach uŜytków dopuszcza się: 
a) prowadzenie wszelkich prac związanych  

z utrzymaniem, pielęgnacją i unaturalnieniem 
uŜytków, 

b) prowadzenie innych prac po uzyskaniu zgody 
właściwego zarządcy uŜytku. 

3. Cieki wodne. 
1) WzdłuŜ cieków wodnych: 

a) ustala się obowiązek zachowania trzech metrów 
strefy wolnej od zainwestowania w celu zapew-
nienia moŜliwości zapewnienia prac konserwa-
cyjnych odpowiednim słuŜbom melioracyjnym, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
hydrotechnicznych i melioracyjnych. 

4. Strefa zagroŜenia powodziowego. 
1) Wyznaczono strefę zagroŜenia powodziowego po-

przez określenie zasięgu powodzi z 1997 roku. W 
obrębie terenów zalewowych: 
a) ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, 

b) dopuszcza się realizację inwestycji nieprzezna-
czonych na stały pobyt ludzi pod warunkiem 
podniesienia terenu, zastosowania odpowied-
nich konstrukcji i uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego. 

5. Obszary udokumentowanych złóŜ surowców mineral-
nych – obowiązuje ochrona złoŜa bazaltu na zasadach 
określonych w przepisach szczególnych. 

§ 11 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej 

1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infra-
strukturę techniczną: 
1) wykonanie trwałego utwardzenia dróg naleŜy po-

przedzić zakończeniem prac związanych z realiza-
cją infrastruktury technicznej, 

2) docelowo wszystkie liniowe elementy infrastruktury 
technicznej naleŜy usytuować pod ziemią; lokaliza-
cja w liniach rozgraniczających ulic lub innych 
przestrzeniach publicznych wymaga uzgodnienia z 
zarządcami terenów; w sytuacjach szczególnie 
uzasadnionych względami technicznymi bądź bez-
pieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci 
na innych terenach pod warunkiem zachowania 
ustaleń przepisów szczegółowych obowiązujących 
przy projektowaniu sieci i po uzgodnieniu z właści-
cielem terenu, 

3) dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii 
energetycznych niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia, 

4) dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii 
ciepłowniczych wyłącznie jako przeprawy przez 

cieki, zbiorniki wodne i inne przeszkody terenowe 
uniemoŜliwiające podziemne usytuowanie sieci, 

5) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków 
oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie 
objętym planem wymagają niezbędnych uzgodnień 
i uzyskania warunków technicznych od właściwych 
administratorów sieci, 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się zaopatrzenie dla celów bytowo-

gospodarczych, przeciwpoŜarowych i grzewczych z 
istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, 

2) ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów byto-
wych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpoŜarowej – rozdzielczą sieć wodociągową na-
leŜy prowadzić w terenie zabudowanym lub przewi-
dzianym do zabudowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków dostępności do wody 
dla celów przeciwpoŜarowych. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków 
sanitarnych: 
1) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz 
podziemnych, 

2) ustala się realizację odprowadzania ścieków sani-
tarnych systemem grawitacyjno-tłocznym, 

3) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości płynne (szamb)  
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej 
dla terenów skanalizowanych, 

4) ustala się dla nieruchomości niepodłączonych do 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę 
szczelnych bezodpływowych zbiorników lub 
oczyszczalni przydomowych, 

5) ustala się wymóg podczyszczania ścieków przemy-
słowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sa-
nitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez 
administratora sieci, 

6) ustala się zakaz podłączania ścieków sanitarnych 
do kanalizacji deszczowej. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych: 
1) ustala się odprowadzenie wód opadowych poprzez 

sieci kanalizacji deszczowej, do istniejących rowów 
melioracyjnych (za zgodą ich zarządcy), 

2) ustala się prowadzenie sieci kanalizacyjnych  
w liniach rozgraniczających ulic, 

3) ustala się odprowadzenie wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej we własnym zakresie z wy-
korzystaniem separatorów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) dla sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia dopuszcza 

się: 
a) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego 

ciśnienia na terenach istniejącego i nowego za-
inwestowania według technicznych warunków 
przyłączenia, 

b) modernizację istniejącej sieci gazowej, 
c) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic,  
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
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stępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu 
modernizacji sieci, 

2) dla gazociągów podwyŜszonego średniego ciśnie-
nia i stacji redukcyjno-pomiarowych Iº ustala się 
strefy ochronne wzdłuŜ osi gazociągu lub elemen-
tów technologicznych z następującymi zasadami 
zagospodarowania, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi: 
a) szerokość strefy ochronnej wyznaczonej przez 

odległości podstawowe – 25 m licząc od gazo-
ciągu i elementów stacji do granicy terenu, 
zmniejszenie strefy zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
c) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią niską 

izolacyjną, 
d) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swobod-
nego przemieszczania się wzdłuŜ gazociągu, 

e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez zarządcę gazo-
ciągu, 

f) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji, 

g) dopuszcza się lokalizację parkingów w odległo-
ści 20 m licząc od gazociągu i elementów stacji 
do granicy terenu parkingu, 

3) ustala się obowiązek uzgadniania z operatorem 
sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuŜ strefy 
gazociągu, przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę, 

4) dla nowo projektowanych lub modernizowanych 
dróg krzyŜujących się z gazociągiem podwyŜszo-
nego średniego ciśnienia sposób zabezpieczenia 
gazociągu oraz projekt budowlany naleŜy uzgad-
niać z zarządcą sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) zaopatrzenie w ciepło ze zcentralizowanego sys-

temu ciepłowniczego, 
2) dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w ciepło, 
3) ustala się wykorzystywanie nieuciąŜliwych źródeł 

ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 
lub innych ekologicznych źródeł energii cieplnej, 
spełniających wymagania norm i przepisów szcze-
gólnych, 

4) w przypadku zorganizowanego systemu ogrzewa-
nia ustala się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci 
ciepłownicze. 

7. W zakresie przesyłowego krajowego systemu elektro-
energetycznego: 
1) zachowuje się fragment istniejącej elektroenerge-

tycznej dwutorowej linii WN 220 kV relacji Mikuło-
wa – Świebodzice, wzdłuŜ której naleŜy nadal prze-
strzegać ograniczeń w uŜytkowaniu terenu  
o szerokości 70 metrów (po 35 metrów od osi lini w 
obu kierunkach), 

2) dla terenu znajdującego się w granicach podanych 
wielkości obowiązują następujące ustalenia: 
a) zabrania się lokalizować budynki mieszkalne  

i inne (zwłaszcza szpitale, internaty, Ŝłobki, 
przedszkola itp. ), przeznaczone na pobyt ludzi 
przez czas dłuŜszy niŜ 8 godzin na dobę, 

b) dopuszcza się realizację obiektów związanych z 
działalnością gospodarczą, turystyczną, rekre-
acyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekra-
cza 8 godzin, przy spełnieniu wszystkich wyma-
gań Polskiej Normy PN-E-05100-1 z marca 
1998 roku „Elektroenergetyczne linie napo-
wietrzne projektowanie i budowa.”;  
w tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie 
warunków lokalizacji projektowanych obiektów z 
właścicielem przedmiotowej linii, 

3) na terenie objętym planem nie przewiduje się no-
wych obiektów sieci przesyłowej z wyłączeniem 
punktu 4, 

4) dopuszcza się przebudowę dwutorowej linii  
o napięciu 220 k na linię o napięciu 400 kV, 
względnie na linię wielotorową wielonapięciową. 

8. W zakresie lokalnego zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 
1) ustala się lokalizację stacji transformatorowych na 

terenach oznaczonych symbolem E, 
2) ustala się lokalizację linii elektroenergetycznych, 

zgodnie z rysunkiem planu, o napięciu 110 kV, ze 
strefą ograniczonego uŜytkowania terenu  
o szerokości 50 m (25 m od osi linii w obu kierun-
kach), 

3) ustala się lokalizację linii elektroenergetycznych, 
zgodnie z rysunkiem planu, o napięciu 20 kV, ze 
strefą ograniczonego uŜytkowania terenu o szero-
kości 15 m (7,5 m od osi linii w obu kierunkach), 

4) dla terenów znajdujących się w granicach poda-
nych wielkości ograniczeń w uŜytkowaniu terenu 
obowiązują następujące ustalenia: 
a) zabrania się lokalizować budynki przeznaczone 

na pobyt ludzi przez czas dłuŜszy niŜ  
8 godzin na dobę, 

b) dopuszcza się realizację obiektów związanych z 
działalnością gospodarczą, turystyczną, rekre-
acyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekra-
cza 8 godzin, przy spełnieniu wymagań Polskich 
Norm; w tych przypadkach konieczne jest 
uzgodnienie warunków lokalizacji projektowa-
nych obiektów z właścicielem przedmiotowej li-
nii, 

c) lokalizację dopuszczonych obiektów wyłącznie 
po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej 
linii, 

5) ustala się adaptację istniejących stacji transforma-
torowych, z dopuszczeniem moŜliwości ich moder-
nizacji lub likwidacji, 

6) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych na działkach inwestorów, z zachowaniem wa-
runków technicznych wydanych przez zarządcę 
sieci energetycznej, 

7) ustala się kablowanie istniejących odcinków sieci 
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowa-
ną zabudową oraz w rejonach intensywnej istnie-
jącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z 
zarządcą sieci, 

8) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenerge-
tycznych na terenach przewidzianych pod rozwój 
zabudowy w liniach rozgraniczających dróg i ulic z 
wyłączeniem jezdni, 

9) ustala się rozbudowę sieci kablowej elektrycznej 
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi 
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dla zasilania terenów nowego zainwestowania 
według technicznych warunków przyłączenia, z 
zachowaniem normatywnych odległości od bu-
dynków i od innych sieci infrastruktury podziem-
nej. 

9. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną: 
1) ustala się moŜliwość rozbudowy linii kablowych 

telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji 
sieci, w liniach rozgraniczających ulic z wyłącze-
niem jezdni, 

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie bezprzewodowych systemów teleko-
munikacyjnych, np. radiolinia, 

3) ustala się rozbudowę sieci kablowej telekomuni-
kacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami tech-
nicznymi dla zasilania terenów nowego zainwe-
stowania według technicznych warunków przyłą-
czenia, z zachowaniem normatywnych odległości 
od budynków i od innych sieci infrastruktury pod-
ziemnej, 

4) dopuszcza się lokalizację masztów telekomuni-
kacyjnych wyłącznie z wykorzystaniem natural-
nych wniesień lub istniejących, budowlanych do-
minant. 

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpa-

dów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojem-
nikach zlokalizowanych na posesjach, przy za-
pewnieniu ich systematycznego wywozu na zor-
ganizowane wysypisko odpadów komunalnych, 

2) ustala się wyznaczyć miejsca segregacji odpa-
dów stałych na terenach publicznych. 

R o z d z i a ł  2 

Przepisy szczegółowe 

§ 12 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

1. Tereny o symbolach kolejno od 1 M1 do 1 M4. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa mieszana jedno- i wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane, dobudowane 
lub wolno stojące,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

nowych obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych do obiektów mogą-
cych pogorszyć stan środowiska, stwarzających 
uciąŜliwości dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej 
(ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transpor-
towej i cięŜkiego (ponad  
3,5 tony) transportu dostawczego, 

b) usługi wyłącznie jako adaptacje istniejącej za-
budowy, 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wolno stoją-
cych w zabudowie wielorodzinnej, garaŜy wolno 
stojących lub wbudowanych w zabudowie jed-
norodzinnej, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, oraz w przypadku lokalizacji funkcji 
towarzyszących (usług wbudowanych) ustala 
się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
dodatkowych miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy jednorodzinnej nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do oka-
pu dachu, 

b) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 
zabudowy wielorodzinnej nie moŜe przekroczyć 
3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 16 m licząc od po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do oka-
pu dachu, 

c) w przypadku adaptacji budynku na cele usługo-
we ustala się utrzymanie dotychczasowej wyso-
kości zabudowy, dotychczasowego kąta nachy-
lenia połaci dachowych, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń urządzona itp.), 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,7, 

f) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach połaci da-
chowych od 35° do 45°, w układzie symetrycz-
nym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w 
przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego ką-
ta nachylenia połaci dachowych, 

g) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

2. Tereny o symbolach kolejno od 1 MN1 do 1 MN9. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane, dobudowane 
lub wolno stojące – maksymalnie do 80% po-
wierzchni uŜytkowej budynku, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
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3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad  
2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych, 

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, oraz w przypadku lokalizacji usługo-
wej funkcji towarzyszącej ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz 
nie więcej niŜ 12 m licząc od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

3. Tereny o symbolach kolejno od 2 MN1 do 2 MN9. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 

a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad  
2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej  
i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych, 

d) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy gospo-
darczej, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, oraz w przypadku lokalizacji usługo-
wej funkcji towarzyszącej ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

4. Tereny o symbolach kolejno od 1 MNU1 do  
1 MNU9. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się 
lokalizację wolno stojących budynków mieszkal-
nych lub mieszkalno-usługowych o charakterze 
jednorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 
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b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego,  

b) dopuszcza się realizację trwale związanych  
z gruntem garaŜy dla samochodów osobowych 
lub pojazdów jednośladowych, obiekty te po-
winny posiadać ujednolicone gabaryty  
i formę architektoniczną, 

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m li-
cząc od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,7, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachyle-
nia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

5. Tereny o symbolach kolejno od 1 MU1 do 1 MU2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się 
lokalizację budynków mieszkalno-usługowych o 
charakterze wielorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) place zabaw, obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona.  

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

nowych obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-

sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, 

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1,0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych 35°–45°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospa-
dowe, w przypadku modernizacji i rozbudowy 
budynku dopuszcza się utrzymanie dotychcza-
sowego kąta nachylenia połaci dachowych, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
stosowania nowych ogrodzeń, w przypadku 
modernizacji istniejących dopuszcza się utrzy-
manie dotychczasowych parametrów ogrodzeń, 
od innych terenów ogrodzenia aŜurowe o mak-
symalnej wysokości 1,5 m. 

6. Teren o symbolu 2 MU1. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się 
lokalizację budynków mieszkalno-usługo-wych o 
charakterze wielorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

nowych obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, 
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d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 kondygnacji 
nadziemnych,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1,2, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych 35°–45°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospa-
dowe, w przypadku modernizacji i rozbudowy 
budynku dopuszcza się utrzymanie dotychcza-
sowego kąta nachylenia połaci dachowych, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
stosowania nowych ogrodzeń, w przypadku 
modernizacji istniejących dopuszcza się utrzy-
manie dotychczasowych parametrów ogrodzeń, 
od innych terenów ogrodzenia aŜurowe o mak-
symalnej wysokości 1,5 m. 

7. Tereny o symbolach kolejno od 1 MW1 do 1 MW3. 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30% powierzchni uŜytkowej budynku, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) place zabaw, obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługowo-

rzemieślniczych i produkcyjnych, magazyno-
wych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych, 

b) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

c) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1,0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°, °,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy 
wielospadowe, w przypadku modernizacji i roz-
budowy budynku dopuszcza się utrzymanie do-
tychczasowego kąta nachylenia połaci dacho-
wych, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
stosowania nowych ogrodzeń, w przypadku 
modernizacji istniejących dopuszcza się utrzy-
manie dotychczasowych parametrów ogrodzeń, 
od innych terenów ogrodzenia aŜurowe o mak-
symalnej wysokości 1,5 m. 

8. Tereny o symbolach kolejno od 1 U1 do 1 U6.  
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług komer-

cyjnych na wydzielonych działkach. 
2) Dopuszczalne funkcje towarzyszące: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów kubaturowych o charakterze ekspozycyj-
nym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wyso-
kich walorach architektonicznych,  

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2 pkt. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m licząc od 
poziomu terenu przed głównym wejściem do 
okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projektowa-
nych budynkach dachów płaskich, lub połaci 
dachowych wielospadowych do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
stosowania nowych ogrodzeń, w przypadku 
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modernizacji istniejących dopuszcza się utrzy-
manie dotychczasowych parametrów ogrodzeń, 
od innych terenów ogrodzenia aŜurowe o mak-
symalnej wysokości 1,5 m. 

9. Teren o symbolu 1 UZ1 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług zdrowia 

na działkach wydzielonych. 
2) Ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi komercyjne wbudowane, dobudowane 
lub wolno stojące, 

b) lokale mieszkalne, 
c) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, 

d) urządzenia towarzyszące,  
e) zieleń urządzona, 
f) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska,  

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wyso-
kich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi. 

d) dopuszcza się stosowanie dominant architekto-
nicznych, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale zwią-
zanych z gruntem garaŜy dla samochodów ob-
sługujących funkcję, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 20 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1,2, 

d) dopuszcza się stosowanie w budynkach da-
chów płaskich, lub połaci dachowych wielospa-
dowych do 45°, w układzie symetrycznym, w 
przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego ką-
ta nachylenia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-

nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
ogrodzeń betonowych. 

10. Tereny o symbolach kolejno od 1 R1 do 1 R18. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – 

uprawy polowe, łąki i pastwiska. 
2) Ustala się zakaz: 

a) lokalizacji zabudowy, 
b) wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, 

zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych 
poprzecznie w stosunku do kierunku spływu 
cieków wodnych, 

c) składowania odpadów bytowo-gospodar-czych 
i produktów ropopochodnych, 

d) lokalizacji grzebalisk dla zwierząt. 
3) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości od 5 do 8 
m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych,  
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

11. Tereny o symbolach kolejno od 2 R1 do 2 R7. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – 

łąki i pastwiska. 
2) Ustala się zakaz: 

a) lokalizacji zabudowy, 
b) wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, 

zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych 
poprzecznie w stosunku do kierunku spływu 
cieków wodnych, 

c) składowania odpadów bytowo-gospoda-rczych 
i produktów ropopochodnych, 

d) lokalizacji grzebalisk dla zwierząt, 
e) zalesiania gruntów rolnych, 
f) lokalizacji zbiorników wodnych. 

3) Dopuszcza się: 
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze transportu rolnego o szerokości od  
5 do 8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych). 

12. Tereny o symbolach kolejno od 1 RM1 do  
1 RM14.  
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno 
stojących i zabudowy gospodarczej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz intensywnej produkcji rolnej, 
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b) dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełnia-
jące funkcje usługowe związane z obsługą 
rolnictwa, handlem i agroturystyką, 

c) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-
wo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazy-
nowych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych niezwiązanych z pro-
dukcją rolną, obiektów i urządzeń usługowych 
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących 
pogorszyć stan środowiska, stwarzających 
uciąŜliwości dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego, 

d) dopuszcza się realizację trwale związanych z 
gruntem garaŜy dla sprzętu rolniczego, samo-
chodów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 2 kondy-
gnacji nadziemnych, z wyjątkiem obiektów 
technicznych związanych z produkcją rolną 
(zbiorniki, silosy itp.) 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°, w ukła-
dzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wie-
lospadowe, w przypadku modernizacji i rozbu-
dowy budynku dopuszcza się utrzymanie do-
tychczasowego kąta nachylenia połaci dacho-
wych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksy-
malnej wysokości 1,5 m, od innych terenów 
ogrodzenia aŜurowe o maksymalnej wysoko-
ści 2 m, od dróg i terenów publicznych nie do-
puszcza się nowych ogrodzeń betonowych. 

13. Tereny o symbolach kolejno od 1 AG1 do 1 AG5. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury, 

c) usługi turystyki, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenia izolacyjną, 

e) dopuszcza się lokalizację stacji paliw, 
f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 12 m licząc od pozio-
mu terenu przed głównym wejściem do okapu 
dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

14. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZL1 do 1 ZL7. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny lasów  

i zadrzewień. 
2) Na terenach leśnych gospodarkę leśną naleŜy 

prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowi-
ska oraz w oparciu o plany urządzania lasów. 

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego wykorzy-
stania kompleksów leśnych i zadrzewień do ce-
lów rekreacyjno-wypoczynkowych – wprowadze-
nie ścieŜek zdrowia, ścieŜek dydaktycznych i 
ścieŜek rowerowych. 

15. Tereny o symbolach kolejno od 2 ZL1 do 2 ZL2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny dolesień – 

przewidywanych do zalesienia. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu 
o plany urządzania lasów,  

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego wykorzy-
stania kompleksów leśnych i zadrzewień do ce-
lów rekreacyjno-wypoczynkowych – wprowadze-
nie ścieŜek zdrowia, ścieŜek dydaktycznych i 
ścieŜek rowerowych. 

4) Do czasu wprowadzenia zalesień teren wykorzy-
stywany w sposób dotychczasowy. 

16. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZP1 do 1 ZP5. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-

dzonej. 
2) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 
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3) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plene-
rowych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

17. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZD1 do 1 ZD2. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny ogrodów 

działkowych. 
2) Dopuszcza się jednokondygnacyjną, niepodpiw-

niczoną zabudowę gospodarczo-mieszkaniową o 
maksymalnej powierzchni zabudowy 10 m2. 

3) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych  
i pojazdów gospodarczych. 

18. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZN1 do 1 ZN5. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nie-

urządzonej. 
2) Ustala się zakaz zabudowy terenu z dopuszcze-

niem prowadzenia ścieŜek rowerowych  
i pieszych oraz sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi. 

3) Ustala się zakaz prowadzenia upraw rolnych. 
19. Tereny o symbolach kolejno od 1 ZI1 do 1 ZI4. 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izola-
cyjnej. 

2) Ustala się zakaz zabudowy terenu z dopuszcze-
niem prowadzenia ścieŜek rowerowych  
i pieszych oraz sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi. 

3) Zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i ni-
ską. 

20. Tereny o symbolach kolejno od 1 WS1 do 1 WS9. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny wód śródlą-

dowych – cieki. 
2) Dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

21. Teren o symbolu 1 C 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 

zaopatrywania w ciepło. 
2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Dopuszcza się lokalizacje: 

a) nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów 
socjalnych i gospodarczych niezbędnych do 
prawidłowej obsługi ciepłowni, wysokość mo-
dernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy 
nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji. 

b) dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

4) Teren wokół obiektów ciepłowni naleŜy zagospo-
darować zielenią izolacyjną. 

22. Teren o symbolu 1 G 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 
zaopatrywania w gaz – na działkach wydzielonych 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Dopuszcza się moŜliwość modernizacji i rozbu-

dowę istniejącej stacji redukcyjno-pomiaro- 
wej Iº. 

§ 13 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy układu  
komunikacyjnego 

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w 
zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami po-
mocniczymi).  

2. Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych przed-
łoŜonym przez inwestora projektem przebudowy drogi, 
poszerzenie jej linii rozgraniczających, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, za zgodą właściciela terenów 
przyległych. 

3. Wprowadza się następującą klasyfikację funkcjonalną: 
1) teren o symbolu 1 KD(G) – droga główna. 

a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 
rozgraniczających 25 m, w uzasadnionych przy-
padkach na terenach zabudowanych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 7,0 m, na tere-
nach zabudowanych 6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
– na terenach zabudowanych obustronnych, 

izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

– obustronnych szpalerów zieleni wysokiej ty-
pu izolacyjnego, 

– stref środków ochrony czynnej przed szko-
dliwym wpływem ruchu samochodowego na 
terenach zabudowanych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w liniach rozgraniczających 
drogi, 

– wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

– obiektów małej architektury, 
e) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
f) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę poje-
dynczych nowych działek zorganizować od dróg 
klas niŜszych, warunki włączenia tylko za zgodą 
właściwego zarządcy drogi, 

g) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej tylko 
za zgodą właściwego zarządcy drogi, 

h) skrzyŜowania dróg zbiorczych naleŜy dostoso-
wać do warunków skrzyŜowania skanalizowa-
nego z rezerwą pod pełną kanalizację  
z wydzieleniem lewo- i prawoskrętów, oraz ko-
rekty osi wlotów pod kątem 90 stopni. 

2) teren o symbolu 1 KD(Z) – droga zbiorcza. 
a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających 20 m,  
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b) dopuszcza się szerokość jezdni 7,0 m, na tere-
nach zabudowanych 6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
– izolowanych od ruchu samochodowego, 

chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 
– obustronnych szpalerów zieleni wysokiej ty-

pu izolacyjnego, jako strefy środków ochrony 
przed szkodliwym wpływem ruchu samocho-
dowego, 

– wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

– obiektów małej architektury, 
e) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
f) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę poje-
dynczych nowych działek zorganizować od dróg 
klas niŜszych, warunki włączenia tylko za zgodą 
właściwego zarządcy drogi, 

g) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej tylko 
za zgodą właściwego zarządcy drogi, 

h) skrzyŜowania dróg zbiorczych naleŜy dostoso-
wać do warunków skrzyŜowania skanalizowa-
nego z rezerwą pod pełną kanalizację  
z wydzieleniem lewo- i prawoskrętów, oraz ko-
rekty osi wlotów pod kątem 90 stopni. 

3) teren o symbolu 2 KD(Z) – droga zbiorcza. 
a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających 20 m, w uzasadnionych przy-
padkach na terenach zabudowanych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 7,0 m, na tere-
nach zabudowanych 6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
– na terenach zabudowanych obustronnych, 

izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

– obustronnych szpalerów zieleni wysokiej ty-
pu izolacyjnego, 

– środków ochrony przed szkodliwym wpły-
wem ruchu samochodowego na terenach 
zabudowanych przeznaczonych na stały po-
byt ludzi, 

– obiektów małej architektury, 
e) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
f) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę poje-
dynczych nowych działek zorganizować od dróg 
klas niŜszych, warunki włączenia tylko za zgodą 
właściwego zarządcy drogi, 

g) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej tylko 
za zgodą właściwego zarządcy drogi, 

h) skrzyŜowania dróg zbiorczych naleŜy dostoso-
wać do warunków skrzyŜowania skanalizowa-
nego z rezerwą pod pełną kanalizację  
z wydzieleniem lewo- i prawoskrętów, oraz ko-
rekty osi wlotów pod kątem 90 stopni. 

4) tereny o symbolach kolejno od 1 KD(L)1 do  
1 KD(L)2 – droga lokalna. 
a) dopuszcza się szerokość w liniach rozgranicza-

jących 15–20 m, w uzasadnionych przypadkach 
na terenach zabudowanych zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 6,0 m, 
c) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
d) na terenach zabudowanych obustronnych 

chodników o minimalnej szerokości 1,5 m,  
e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
– wydzielonych ścieŜek rowerowych o mini-

malnej szerokości 1,5 m, lub ścieŜek pieszo-
rowerowych o minimalnej szerokości 2 m, 

– zieleni oraz elementów małej architektury, 
wraz z zabudową usługową o maksymalnej 
powierzchni zabudowy 10 m2, 

– stanowisk postojowych, sposób ich jest for-
mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego. 

f) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

5) teren o symbolu 1 KD(D)1 – droga dojazdowa. 
a) dopuszcza się szerokość w liniach rozgranicza-

jących 6–10 m, w uzasadnionych przypadkach 
na terenach zabudowanych zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 5,0 – 6,0 m, 
c) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
– ścieŜek pieszo-rowerowych o minimalnej 

szerokości 2 m, 
– zieleni oraz elementów małej architektury, 
– stanowisk postojowych, sposób ich jest for-

mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego. 

e) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

6) tereny o symbolach kolejno od 2 KD(D)1 do  
2 KD(D)8 – droga dojazdowa. 
a) dopuszcza się szerokość w liniach rozgranicza-

jących 8 – 12 m, w uzasadnionych przypadkach 
na terenach zabudowanych zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 5,0 – 6,0 m, 
c) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-

jących: 
d) na terenach zabudowanych minimum jedno-

stronnych chodników o minimalnej szerokości 
1,5 m,  

e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 243 –  24476  – Poz. 3802 

– wydzielonych ścieŜek rowerowych o mini-
malnej szerokości 1,5 m, lub ścieŜek pieszo-
rowerowych o minimalnej szerokości 2 m, 

– zieleni oraz elementów małej architektury, 
– stanowisk postojowych, sposób ich jest for-

mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego, 

f) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

7) teren o symbolach kolejno od 1 KDW1 do  
1 KDW11 – drogi wewnętrzne niepubliczne drogi 
wewnętrzne niepubliczne – wśród zabudowy ak-
tywności gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, utwardzo-
na, przystosowana do przejazdu pojazdów słuŜb 
ratunkowych i obsługi komunalnej, zakończona 
placem manewrowym: 
a) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-

graniczających – 8 m, 
b) ustala się minimalną szerokość jezdni utwar-

dzonej 6 m. 
8) teren o symbolach kolejno od 2 KDW1 do  

2 KDW4 – drogi wewnętrzne niepubliczne drogi 
wewnętrzne niepubliczne – wśród zabudowy ak-
tywności gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, utwardzo-
na, przystosowana do przejazdu pojazdów słuŜb 
ratunkowych i obsługi komunalnej, zakończona 
placem manewrowym: 
a) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-

graniczających – 5 m, 
b) ustala się minimalną szerokość jezdni utwar-

dzonej 6 m. 
9) teren o symbolu 1KDX – ciągi piesze – wśród za-

budowy mieszkaniowej i usługowej istniejącej  
i projektowanej, utwardzone, przystosowane do ru-
chu pieszego i rowerowego, o minimalnej szeroko-
ści w liniach rozgraniczających 1,5 m. 

10) W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza 
się: 
a) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach szcze-
gólnych, w oparciu o sporządzone dokumen-
tacje techniczne uzgodnione z zarządcami 
dróg, 

b) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbio-
rowej (przystanki, zatoki autobusowe), 

c) lokalizację nieograniczających bezpieczeń-
stwa ruchu reklam, 

d) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic lub poszerzenia do docelowych parame-
trów istniejących ulic dopuszcza się dotych-
czasowy sposób zagospodarowania terenów, 
bez moŜliwości wprowadzania trwałych obiek-
tów budowlanych, uniemoŜliwiających docelo-
wą realizację ustaleń planu. 

11) Trasy rowerowe. 
a) Oznaczone na rysunku planu ścieŜki rowero-

we są orientacyjne. Przy szczegółowym roz-
planowaniu tras naleŜy kierować się zasadą 
lokalizowania tras przy drogach o najmniej-
szym natęŜeniu ruchu i bezkolizyjnymi skrzy-
Ŝowaniami z tymi drogami. 

4. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc posto-
jowych: 
a) zabudowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe, w 

tym garaŜ, 
b) inna niŜ jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa – 

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 
c) biura, urzędy – 20 miejsc postojowych na  

1000 m2 powierzchni uŜytkowej, 
d) obiekty handlowe, gastronomiczne – 15 miejsc po-

stojowych na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej, 
e) hotele, pensjonaty – 25 miejsc postojowych na 100 

łóŜek, 
f) obiekty sportowe – 10 miejsc postojowych na 100 

uŜytkowników jednocześnie, 
g) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki – 10 

miejsc postojowych na 100 uŜytkowników jedno-
cześnie, 

h) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie –  
15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

i) szkoły, przedszkola, Ŝłobki – 20 miejsc postojo-
wych na 100 zatrudnionych, 

j) zakłady produkcyjne – 20 miejsc postojowych na 
100 zatrudnionych. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy ko ńcowe 

§ 14 

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do 
wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym pla-
nem, słuŜące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej 
przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w 
ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu 
stały się obowiązujące. 
1) tereny nowo projektowanej zabudowy – 30%, 
2) tereny dróg publicznych KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D), 

KDX – 0%, 
3) tereny zieleni o charakterze publicznym ZP, ZI, ZN – 

0%, 
4) tereny wód śródlądowych WS – 0%, 
5) tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

G, C, W, E, W/E – 0%, 
6) tereny usług UZ – 0%, 
7) pozostałe tereny zainwestowane – 0%, 
8) tereny stanowiące własność komunalną gminy – 0%. 

§ 15 

Tracą moc: 
1) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Lubań uchwalonego uchwałą Rady 
Miasta Lubań nr V/66/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w obszarach objętych granicą planu, 

2) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu usługowo-mieszkaniowego połoŜo-
nego w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Lubaniu  
nr XXIII/188/2000 z dnia 14 lipca 2000 r.  

§ 16 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubań. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 243 –  24477  – Poz. 3802 

§ 17 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
MARIAN KWOLIK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3802) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3802) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsc owego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru poło Ŝonego w zachodniej cz ęści miasta Luba ń 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 

ZłoŜone, po ponownym wyłoŜeniu projektu planu, uwagi do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru połoŜonego w zachodniej części miasta Lubań rozpatruje się w 
sposób następujący: 

1) ZłoŜoną przez Pana Tomasza Bernackiego uwagę dotyczącą uchylenia zapisów ograniczających 
lokalizację obiektów handlowych o powierzchni powyŜej 300 m2 – uwzgl ędnia si ę; 

2) ZłoŜoną przez Radnego Miasta Lubań Zenona Piwoni uwagę dotyczącą zmiany zapisu „ustala się 
ograniczenie budowy obiektów handlowych do 300 m2 powierzchni” na zapis „ustala się ograni-
czenie budowy obiektów handlowych do 300 m2 powierzchni sprzedaŜowej” – nie uwzgl ędnia 
się, z powodu uwzględnienia uwagi dotyczącej likwidacji zapisów ograniczających powierzchnie 
obiektów handlowych. 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3802) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inw estycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej nale Ŝącej do zada ń własnych gminy  oraz zasadach ich finansowania 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.) 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu zawierającą: 
• Analizę i charakterystyka ustaleń projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomości 
– SprzedaŜy nieruchomości gminnych 
– Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
– Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury technicznej 
– Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
– Spadek podatku od nieruchomości 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją infrastruktu-
ry technicznej będącej zadaniami własnymi gminy i naleŜą do nich po stronie kosztów: drogi gminne, 
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna; po stronie dochodów: opłaty adiacenckie. 

Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów inwestycyjnych, aktywności gospodarczych i 
mieszkaniowo-usługowych powiązanych z przebiegiem projektowanej drogi stanowiącej zachodnią 
obwodnicę miasta oraz uzupełnieniu i rozszerzeniu istniejącej formy zainwestowania, a wiec równieŜ 
wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze skutkami finansowymi planu w za-
kresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz 
dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych. 
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Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą tech-
niczną: 

 
Lp. Opis prognozowanych wydatków i wpływów prognozowane w okresie 10 lat od daty uchwale-

nia 
1. Wydatki na budowę sieci drogowej (drogi gminne) - 3 299 353,04 
2. Wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociagowej 
- 7 999 743,73 

3. Dochody wynikające z opłat adiacenckich 121 952,25 
4. suma - 11 177 144,52 zł 

 
 

MoŜliwości pozyskania dochodów w związku z wyposaŜeniem w infrastrukturę techniczną  
w postaci opłat adiacenckich są znikome (w wysokości około 1%) i nie wystarczą na pokrycie kosz-
tów jej realizacji. W związku z brakiem moŜliwości finansowania ww. infrastruktury z budŜetu gminy 
naleŜy podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych z odpowiednich funduszy. 
 
W przypadku przeprowadzanych przebudowy dróg naleŜy dokonać analizy potrzeb realizacji infra-
struktury podziemnej, w tym przypadku kanalizacji sanitarnej, i realizacje kanalizacji przeprowadzić 
wyprzedzająco lub w trakcie  przebudowy drogi. 
 
NaleŜy podkreślić, Ŝe ustalenia planu miejscowego – nie stanowią decyzji inwestycyjnych a jedynie 
dyspozycje przestrzenne umoŜliwiające wprowadzenie inwestycji na określonych zasadach. Realiza-
cja ustaleń zawartych w projekcie planu uzaleŜniona jest od moŜliwości finansowych gminy ze wzglę-
du na ich finansowanie z budŜetu gminy. 

 
 
 
 
 
 
 

3803 
UCHWAŁA RADY MIASTA LUBA Ń 

z dnia 27 września 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego obszaru 
               poło Ŝonego w północno-zachodniej cz ęści miasta Luba ń 

 Na podstawie 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz w związku 
z uchwałą nr XII/129/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 30 września 
2003 roku Rada Miasta Lubań po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru połoŜonego w północno-
zachodniej części miasta Lubań. 

2. Integralną częścią uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiący załącz-

nik nr 1  do uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiący załącznik nr 2  do 
uchwały,  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleŜącej do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik 
nr 3  do uchwały. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) uchwale  – rozumie się przez to niniejszą uchwałę, 
2) planie  – rozumie się przez to miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 
niniejszej uchwały, 
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3) przepisach szczególnych  – rozumie się przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) rysunku planu  – rozumie się przez to graficzny za-
pis planu, będący załącznikiem graficznym do niniej-
szej uchwały, przedstawiony na mapie w skali 1:1 
000, 

5) zadaniach celu publicznego  – rozumie się przez to 
inwestycje o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad-
lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 
stanowiące realizację w obszarach przestrzeni pu-
blicznej – obszarach o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości 
ich Ŝycia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych ze względu na jego połoŜenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, 

6) terenie  – rozumie się przez to obszar wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w które-
go kaŜdym punkcie obowiązują te same ustalenia, 

7) funkcji podstawowej terenu  – rozumie się przez to 
funkcję wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, 
która w ramach realizacji planu winna stać się prze-
waŜającą (dominującą) formą wykorzystania, a 
wprowadzenie innych niŜ podstawowa funkcji jest 
dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy  – rozumie 
się przez to linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych, 

9) obowi ązująca linia zabudowy  – rozumie się przez 
to linię, na której musi być usytuowane co najmniej 
80% długości zewnętrznych ścian frontowych obiek-
tów budowlanych; linia ta nie moŜe być przekroczona 
od strony drogi przez Ŝaden element obiektów bu-
dowlanych, 

10) działce budowlanej  – rozumie się przez to nieru-
chomość gruntową lub działkę gruntu, której wiel-
kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicz-
nej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikające z odrębnych przepisów, 

11) dost ępie do drogi publicznej  – rozumie się przez 
to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez 
drogę wewnętrzną, 

12) urządzeniach infrastruktury technicznej  – rozu-
mie się przez to sieci wodociągowe, elektroenerge-
tyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, te-
lekomunikacyjne (infrastruktura techniczna liniowa) 
oraz stacje transformatorowe i rozdzielcze (infra-
struktura techniczna kubaturowa), 

13) wysoko ść zabudowy  – rozumie się przez to wyso-
kość budynku liczoną od najniŜszego poziomu tere-
nu przy budynku do najwyŜszego punktu jego kon-
strukcji, 

14) poziomie terenu  – rozumie się przez to rzędną te-
renu nad poziomem morza przed wejściem głównym 
do budynku, bądź jego samodzielnej części, niebę-
dącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospo-
darczych lub technicznych, 

15) kondygnacji  – rozumie się przez to poziomą, nad-
ziemną lub podziemną część budynku, zawartą mię-
dzy podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na 
gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy 
osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się 

nad tą częścią; za kondygnację uwaŜa się takŜe 
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi oraz poziomą część budynku sta-
nowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mają-
cą wysokość w świetle większą niŜ 1,9 m, 

16) kondygnacji naziemnej  – rozumie się przez to kon-
dygnację, której nie mniej niŜ połowa wysokości w 
świetle co najmniej z jednej strony budynku znajduje 
się powyŜej poziomu terenu, a takŜe kaŜdą usytu-
owaną nad nią kondygnację, 

17) intensywno ści zabudowy  – rozumie się przez to 
stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej,  

18) powierzchni ogólnej zabudowy  − rozumie się 
przez to powierzchnię obiektu budowlanego mierzo-
ną po obrysie zewnętrznym pomnoŜoną przez liczbę 
kondygnacji naziemnych, 

19) powierzchni terenu biologicznie czynnej  – rozu-
mie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością 
oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a 
takŜe 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłoŜu zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej niŜ 10m2, 

20) urządzeniach towarzysz ących  – rozumie się przez 
to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi danego 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej, 

21) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  − ro-
zumie się przez to sposób zabudowy, w którym na 
kaŜdą działkę budowlaną przypada jedno mieszka-
nie, 

22) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  – ro-
zumie się przez to budynek mieszkalny zawierający 
więcej niŜ 2 mieszkania lub zespół takich budynków 
na działce budowlanej, 

23) usługach publicznych  – rozumie się przez to usłu-
gi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) organizacji społeczno-politycznych i religijnych, 
g) inne mające charakter usług ogólnospołecznych, 

24) usługach komercyjnych  – rozumie się przez to 
funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie 
lub z przewagą funduszy niepublicznych  
w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, 
szkolnictwa zdrowia, kultury, rozrywki, sportu, rekre-
acji, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i 
gospodarczych, jednostek projektowych, consultin-
gowych, instytucji gospodarczych, środków masowej 
komunikacji, łączności oraz innych, których powyŜ-
sze grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a 
mają charakter usługowy i nie powodują negatywne-
go oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczysz-
czeń, zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedz-
twa)  
z innymi funkcjami. 

25) aktywno ściach gospodarczych  − naleŜy przez to 
rozumieć tereny na których zlokalizowane są usługi 
komercyjne i publiczne, działalności produkcyjne, 
bazy transportowe i przeładunkowe, składy i maga-
zyny. 
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§ 3 

Zakres ustale ń planu 

Zakres ustaleń planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające te-

reny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, 
5) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiekty podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym terenów górni-
czych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŜytkowania terenów, 

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

13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i 
infrastruktury technicznej, 

14) granice obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji, 

15) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 
terenów słuŜących organizacji imprez masowych. 

§ 4 

Obowi ązujące ustalenia planu 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-

niu lub róŜnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia poszczególnych terenów o róŜnym 

przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 

informacyjne, sugerujące określone rozwiązania prze-
strzenne i regulacyjne. 

§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obo-
wiązujące na obszarze objętym planem. 
1) Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istnie-

jące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detale 
architektoniczne i materiały charakterystyczne dla 
regionalnego budownictwa. 

2) Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się 
dotychczasowe uŜytkowanie terenów i obiektów. 

3) Na obszarze objętym planem tereny podlegające 
scaleniu nieruchomości nie wyznacza się. 

4) Na obszarze objętym planem tereny górnicze, oraz 
zagroŜone osuwaniem się mas ziemnych nie wy-
stępują. 

5) Na obszarze objętym planem tereny zorganizowa-
nej działalności inwestycyjnej nie wyznacza się. 

6) Na obszarze objętym planem wyodrębnione tereny 
o tymczasowym zagospodarowaniu, urządzaniu i 
uŜytkowaniu nie wyznacza się. 

7) Na obszarze objętym planem tereny rehabilitacji 
istniejącej zabudowy nie wyznacza się. 

8) Na obszarze objętym planem tereny zdegradowane 
nie występują. 

9) Na obszarze objętym planem tereny słuŜące orga-
nizacji imprez masowych nie wyznacza się. 

10) Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
zmiany rzeźby terenu. 

11) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ko-
rektę linii rozgraniczających dróg o 3m w kaŜdą 
stronę pod warunkiem zachowania minimalnych 
parametrów dróg i minimalnych odległości linii za-
budowy. 

2. Zasady sytuowania linii zabudowy obowiązujące na 
obszarze objętym planem. 
1) W sytuacji nie wyznaczenia na rysunku planu linii 

zabudowy ustala się minimalną odległość linii za-
budowy od linii rozgraniczających dróg:  
a) głównych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KD(G) − 10 m w terenie zabudowanym i 
20 m poza terenem zabudowanym, 

b) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD(Z) − 10 m w terenie zabudowanym i 
20 m poza terenem zabudowanym, 

c) lokalnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD(L) − 8 m, 

d) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD(D) − 5 m, 

e) wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW − 5 m, 

f) pieszo-jezdnych i pieszych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KDP i KDX − 5 m. 

2) Na terenach objętych strefami ochrony konserwa-
torskiej, zgodnie z wytycznymi właściwego konser-
watora zabytków, dopuszcza się odstępstwo od 
minimalnych odległości linii zabudowy od linii roz-
graniczających dróg. 

§ 6 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznej 

1. Na terenie objętym planem ustala się elementy prze-
strzeni publicznej: 
1) tereny usług publicznych, oświaty, sportu i rekre-

acji, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 243 –  24488  – Poz. 3803 

2) tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej, nieurządzo-
nej, 

3) tereny lasów, 
4) tereny dróg publicznych i obiektów transportu pu-

blicznego. 
2. Zasady zagospodarowania terenów będących elemen-

tami przestrzeni publicznej: 
1) ustala się ogólną dostępność do przestrzeni pu-

blicznej, w tym dla osób niepełnosprawnych, 
2) dopuszcza się grodzenie terenów, w przypadku gdy 

przepisy planu nie stanowią inaczej, 
3) obiekty budowlane zlokalizowane na terenach 

przestrzeni publicznej dopuszcza się w całości lub 
części jako ogólnie niedostępne. 

§ 7 

Zadania celu publicznego 

Na terenie objętym planem ustala się tereny stanowiące 
zadania celu publicznego: 
1) tereny dróg publicznych KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D), 

KDX, 
2) tereny urządzeń infrastruktury technicznej G, C, W, E, 

W/E, 
3) tereny wód śródlądowych WS, 
4) tereny usług UP, UO, US, UI, 
5) zieleni o charakterze publicznym ZP, ZI, ZN. 

§ 8 

Ogólne zasady oraz standardy kształtowania zabu-
dowy, zagospodarowania i podziału terenów na 
działki  
                              budowlane 

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym 
planem ustala się: 
1) obowiązek wykonywania podziałów w sposób za-

pewniający dostępność do istniejącej drogi pu-
blicznej klasy dojazdowej ewentualnie lokalnej, 

2) w wypadku gdy niemoŜliwe jest spełnienie  
pkt 1, obowiązek wyznaczenia ogólnodostępnych 
dróg wewnętrznych o szerokości minimum 4,5 m, 
łączących nowe działki z drogami publicznymi klasy 
dojazdowej lub lokalnej. 

2. Ustala się minimalne szerokości frontu działki budow-
lanej: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem M, MNU, RM − 

20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolno stojącej − 20 m 
b) bliźniaczej − 16 m 
c) szeregowej − 6 m 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, AG − 
24 m. 

3. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 
działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolno stojącej − 800 m2 
b) bliźniaczej − 400 m2 
c) szeregowej − 250 m2 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem M, MNU, U, 
RM − 1000 m2, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MW, MU − 
1500 m2, 

4) w zabudowie oznaczonej symbolem AG −  
2000 m2. 

§ 9 

Zasady ochrony środowiska kulturowego 

1. Ogólne zasady ochrony 
1) Ustala się konieczność stosowania tradycyjnych 

technik i materiałów budowlanych przy remontach 
obiektów zabytkowych.  

2) Obiekty przeznaczone do rozbiórki, a znajdujące 
się w spisie konserwatorskim, wymagają wykona-
nia zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków kart ewidencyjnych, które 
stanowić będą po likwidacji obiektu jedyną doku-
mentację o charakterze historyczno- 
-konserwatorskim. 

2. Strefa „B” częściowej ochrony konserwatorskiej 
1) Na terenie objętym planem strefa „B” obejmuje ob-

szar objęty ulicami ŁuŜycką, Worcella, Wojska Pol-
skiego, M. Kopernika, okolic Zgorzeleckiej, Podwa-
la i Armii Krajowej. 

2) W strefie „B” obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie: 
a) naleŜy zachować i wyeksponować elementy hi-

storycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie dróg, ulic i placów, podział działek, linie 
zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych 
oraz kompozycję zieleni, 

b) zaleca się restaurację i modernizację tech-
niczną obiektów o wartościach kulturowych  
z dostosowaniem współczesnej funkcji do war-
tości obiektów, 

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być 
prowadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ 
związków przestrzennych i planistycznych, no-
wa zabudowa winna być dostosowana do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali  
i bryły, przy załoŜeniu harmonijnego współist-
nienia elementów kompozycji historycznej  
i współczesnej oraz nawiązywać formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, 

d) określa się wymóg uzgadniania ze słuŜbą 
ochrony zabytków zmian rodzaju nawierzchni 
dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu, 

e) wprowadza się wymóg konsultowania  
i uzgodnienia z słuŜbą ochrony zabytków wszel-
kich działań inwestycyjnych. dotyczących re-
montów, przebudów oraz zmiany funkcji obiek-
tów figurujących w wykazie zabytków architektu-
ry i budownictwa, 

f) określa się wymóg nawiązania gabarytami no-
wej zabudowy i sposobem kształtowania bryły 
do miejscowej tradycji architektonicznej, 

g) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych 
budynków do wysokości budynków sąsiadują-
cych, 

h) zaleca się rezygnację z dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 
asymetrycznym nachyleniu połaci, 
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i) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 
naturalnymi stosowanymi w obszarze opraco-
wania planu (z wykluczeniem materiałów do-
chówkopodobnych), 

j) w niektórych przypadkach wskazane jest za-
znaczenie śladów nieistniejących fragmentów 
historycznej kompozycji przestrzennej. 

3. Strefa „OW” obserwacji archeologicznej. 
1) Strefa „OW” obejmuje obszar wokół następujących 

stanowisk archeologicznych: 
a) stanowisko nr 53 – osada – późne średniowie-

cze, 
b) stanowisko nr 54 – osada – późne średniowie-

cze, 
c) stanowisko nr 55 – osada − późne średniowie-

cze, 
d) stanowisko nr 56 – ślad osadnictwa − późne 
średniowiecze, 

e) stanowisko nr 57 – osada − późne średniowie-
cze, 

f) stanowisko nr 58 – osada − późne średniowie-
cze, 

g) stanowisko nr 59 – ślad osadnictwa – późne 
średniowiecze, 

h) stanowisko nr 46 – osada − późne średniowie-
cze, 

i) stanowisko nr 47 – ślad osadnictwa − późne 
średniowiecze. 

2) Na obszarze strefy obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne (takŜe: zakła-

danie infrastruktury technicznej oraz inne wykopy 
ziemne) na tym obszarze winny być uzgodnione 
właściwym Urzędem Ochrony Zabytków, a prace 
ziemne prowadzone pod nadzorem archeologicz-
no-konserwatorskim, 

b) ze względu na moŜliwość stwierdzenia w trakcie 
prac reliktów archeologicznych inwestor winien li-
czyć się z koniecznością zmiany technologii pro-
wadzenia robót, 

c) w przypadku dokonania znalezisk archeologicz-
nych prace budowlane winny być przerwane,  
a teren udostępniony do ratowniczych badań ar-
cheologicznych, wykonywanych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

d) bez uzgodnienia z właściwym Urzędem Ochrony 
Zabytków dopuszcza się jedynie prowadzenie prac 
porządkowych, niewnikających w głąb gruntu oraz 
prac rolniczych. 

3) Na terenie miasta znajdują się następujące stanowi-
ska archeologiczne bez określonej lokalizacji:. 
a) stanowisko nr 1 – funkcja nieokreślona − mezolit, 
b) stanowisko nr 2 – ślad osadnictwa – epoka ka-

mienna, 
c) stanowisko nr 3 – ślad osadnictwa – neolit, 
d) stanowisko nr 4 – epoka brązu, halisztat, owr, śre-

dniowiecze, 
e) stanowisko nr 5 – cmentarzysko – epoka brązu III, 
f) stanowisko nr 6 - cmentarzysko – epoka brązu III, 
g) stanowisko nr 7 – funkcja nieokreślona − ślad 

osadnictwa, 

h) stanowisko nr 8 – funkcja nieokreślona − OWR 
364-455 NE, 

i) stanowisko nr 9 – funkcja nieokreślona − wczesne 
średniowiecze, 

j) stanowisko nr 10 – skarb – wczesne średniowie-
cze, 

k) stanowisko nr 11 – funkcja nieokreślona − śre-
dniowiecze, 

l) stanowisko nr 12 – funkcja nieokreślona − śre-
dniowiecze, 

m) stanowisko nr 13 – osada – późne średniowiecze, 
n) stanowisko nr 14 – osadnictwo miejskie − późne 
średniowiecze XIV-XV, 

o) stanowisko nr 15 – studnia kamienna − późne śre-
dniowiecze XIV-XV, 

p) stanowisko nr 16 – funkcja nieokreślona − cmenta-
rzysko. 

4. Strefa „E” ochrony ekspozycji sylwety i panoramy Sta-
rego Miasta 
1) Strefa „E” obejmuje obszary przestrzeni zapewnia-

jące ekspozycję zabytkowego zespołu urbanistycz-
nego Starego Miasta. 

2) Postuluje się wprowadzenie maksymalnej wysoko-
ści nowej zabudowy nieprzekraczającej wysokości 
zabudowy istniejącej, zwieńczone stromym da-
chem, ewentualnie z poddaszem uŜytkowym, kry-
tych dachówką ceramiczną z wykluczeniem mate-
riałów dochówkopodobnych. 

5. Zespoły zabudowy o szczególnych walorach kulturo-
wych. 
1) Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, zespoły 

zabudowy o szczególnych walorach kulturowych. 
2) W obszarze zespołów obowiązują następujące 

wymogi: 
a) wszelka działalność inwestycyjna powinna być 

prowadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ 
związków przestrzennych i planistycznych, 

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do hi-
storycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryły, przy załoŜeniu har-
monijnego współistnienia elementów kompozy-
cji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać 
formami współczesnymi do lokalnej tradycji ar-
chitektonicznej. 

6. Obiekty ujęte w ewidencji zabytków architektury  
i budownictwa. Wszelkie prace remontowe, moderni-
zacje i rozbudowy obiektów ujętych w ewidencji wy-
magają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

7. Obiekty ujęte w rejestrze zabytków. Na obszarze obję-
tym planem nie ma zlokalizowanych obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków. 

§ 10 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu  
  kulturowego oraz obiektów podlegaj ących ochronie 

1. Strefa zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody w 
Pisarzowicach. 
1) W obrębie strefy, z zastrzeŜeniem pkt 2, ustala się 

zakaz: 
a) lokalizacji nowych ujęć wody niezwiązanych  

z zaopatrzeniem w wodę z ujęcia w Pisarzowi-
cach, 
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b) lokalizacji składowisk odpadów komunalnych 
lub przemysłowych, 

c) przechowywania lub składowania odpadów 
promieniotwórczych, 

d) wydobywania kopalin, 
e) lokalizacji zakładów przemysłowych oraz ferm 

chowu lub hodowli zwierząt. 
f) lokalizacji magazynów produktów ropopochod-

nych oraz innych substancji, rurociągów do ich 
transportu, 

2) Ustalenia zapisów zagospodarowania strefy oraz 
jej zasięgu mogą ulec zmianie w wyniku decyzji 
administracyjnych. 

2. UŜytki ekologiczne. 
1) Wyznacza się lokalizację, zgodnie z rysunkiem 

planu, uŜytku ekologicznego „Dolina Gozdnicy”. 
2) Na obszarze uŜytku, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi, zakazuje się m.in.: 
a) prowadzenia działań, szkodliwie wpływających 

na uŜytek ekologiczny, 
b) wysypywania, zakopywania i wylewania odpa-

dów lub innych nieczystości oraz zanieczysz-
czania wód, 

c) usuwania, pozyskiwania, niszczenia lub uszka-
dzania elementów środowiska naturalnego 
(fauny i flory), z wyjątkiem prowadze-nia zabie-
gów pielęgnacyjnych związanych  
z utrzymaniem wartości chronionych, 

d) zmiany stosunków wodnych, 
e) grodzenia nieruchomości, 
f) wznoszenia budowli naziemnych, z wyjątkiem 

obiektów mostowych związanych z ruchem ko-
łowym i pieszym, napowietrznych linii infrastruk-
tury technicznej, których budowa nie spowoduje 
znacznego pogorszenia jakości środowiska, 
przecięcia dróg migracji i poruszania się zwie-
rząt, 

g) eksploatacji surowców naturalnych, równieŜ w 
najbliŜszym sąsiedztwie uŜytków, 

h) wprowadzania obcych gatunków drzew  
i krzewów. 

3) Na obszarze uŜytku dopuszcza się: 
a) prowadzenie wszelkich prac związanych  

z utrzymaniem, pielęgnacją i unaturalnieniem 
uŜytków, 

b) prowadzenie innych prac po uzyskaniu zgody 
właściwego zarządcy uŜytku. 

3. Chronione gatunki fauny i flory 
1) Na obszarze objętym planem, zgodnie z rysunkiem 

planu, znajdują się: 
a) stanowiska chronionych gatunków faunistycz-

nych, 
b) stanowiska chronionych gatunków florystycz-

nych objętych ochroną całkowitą, 
c) stanowiska chronionych gatunków florystycz-

nych objętych ochroną częściową, 
2) Ustala się ochronę ww. stanowisk zgodnie  

z przepisami szczególnymi. 
4. Cieki wodne 
1) WzdłuŜ cieków wodnych, z wyłączeniem obszarów 

uŜytków ekologicznych: 
a) ustala się obowiązek zachowania trzech metrów 

strefy wolnej od zainwestowania w celu zapewnie-

nia moŜliwości zapewnienia prac konserwacyjnych 
odpowiednim słuŜbom melioracyjnym, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hy-
drotechnicznych i melioracyjnych. 

5. Strefa zagroŜenia powodziowego. 
1) Wyznaczono strefę zagroŜenia powodziowego po-

przez określenie zasięgu powodzi z 1997 roku. W 
obrębie terenów zalewowych: 
a) ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, 

b) dopuszcza się realizację inwestycji nieprzezna-
czonych na stały pobyt ludzi pod warunkiem 
podniesienia terenu, zastosowania odpowied-
nich konstrukcji i uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego. 

§ 11 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej 

1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infra-
strukturę techniczną: 
1) wykonanie trwałego utwardzenia dróg naleŜy po-

przedzić zakończeniem prac związanych z realiza-
cją infrastruktury technicznej, 

2) docelowo wszystkie liniowe elementy infrastruktury 
technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami 
naleŜy usytuować pod ziemią; lokalizacja w liniach 
rozgraniczających ulic lub innych przestrzeniach 
publicznych wymaga uzgodnienia z zarządcami te-
renów; w sytuacjach szczególnie uzasadnionych 
względami technicznymi bądź bezpieczeństwa do-
puszcza się przeprowadzenie sieci na innych tere-
nach pod warunkiem zachowania ustaleń przepi-
sów szczegółowych obowiązujących przy projekto-
waniu sieci i po uzgodnieniu z właścicielem terenu, 

3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków 
oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie 
objętym planem wymagają niezbędnych uzgodnień 
i uzyskania warunków technicznych od właściwych 
administratorów sieci, 

4) dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii 
energetycznych średniego i wysokiego napięcia, 

5) dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii 
ciepłowniczych wyłącznie jako przeprawy przez 
cieki i zbiorniki wodne. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się zaopatrzenie dla celów bytowo-

gospodarczych, przeciwpoŜarowych i grzewczych z 
istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, 

2) ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów byto-
wych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpoŜarowej − rozdzielczą sieć wodociągową na-
leŜy prowadzić w terenie zabudowanym lub przewi-
dzianym do zabudowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków dostęp-
ności do wody dla celów przeciwpoŜarowych. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków 
sanitarnych: 
1) ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz 
podziemnych, 
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2) ustala się realizację odprowadzania ścieków sani-
tarnych systemem grawitacyjno-tłocznym, 

3) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości płynne (szamb)  
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej 
dla terenów skanalizowanych, 

4) ustala się dla nieruchomości niepodłączonych do 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę 
szczelnych bezodpływowych zbiorników lub 
oczyszczalni przydomowych, 

5) ustala się wymóg podczyszczania ścieków przemy-
słowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sa-
nitarnej,  zgodnie z warunkami określonymi przez 
administratora sieci, 

6) ustala się zakaz podłączania ścieków sanitarnych 
do kanalizacji deszczowej. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych: 
1) ustala się odprowadzenie wód opadowych poprzez 

sieci kanalizacji deszczowej, do istniejących rowów 
melioracyjnych (za zgodą ich zarządcy), 

2) ustala się prowadzenie sieci kanalizacyjnych  
w liniach rozgraniczających ulic, 

3) ustala się odprowadzenie wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej we własnym zakresie z wy-
korzystaniem separatorów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) dla sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia dopuszcza 

się: 
a) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego 

ciśnienia na terenach istniejącego i nowego za-
inwestowania według technicznych warunków 
przyłączenia, 

b) modernizację istniejącej sieci gazowej, 
c) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic,  
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
stępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu 
modernizacji sieci. 

2) dla gazociągów podwyŜszonego średniego ciśnie-
nia i stacji redukcyjno-pomiarowych Iº ustala się 
strefy ochronne wzdłuŜ osi gazociągu lub elemen-
tów technologicznych z następującymi zasadami 
zagospodarowania, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi: 
a) szerokość strefy ochronnej wyznaczonej przez 

odległości podstawowe − 25 m licząc od gazo-
ciągu i elementów stacji do granicy terenu, 
zmniejszenie strefy zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
c) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią niską 

izolacyjną, 
d) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swobod-
nego przemieszczania się wzdłuŜ gazociągu, 

e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez zarządcę gazo-
ciągu, 

f) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji, 

g) dopuszcza się lokalizację parkingów w odległo-
ści 20 m licząc od gazociągu i elementów stacji 
do granicy terenu parkingu, 

h) ustala się obowiązek uzgadniania z operatorem 
sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuŜ strefy 
gazociągu, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę, 

3) dla nowo projektowanych lub modernizowanych 
dróg krzyŜujących się z gazociągiem podwyŜszo-
nego średniego ciśnienia sposób zabezpieczenia 
gazociągu oraz projekt budowlany naleŜy uzgad-
niać z zarządcą sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) zaopatrzenie w ciepło ze scentralizowanego sys-

temu ciepłowniczego, 
2) dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w ciepło, 
3) ustala się wykorzystywanie nieuciąŜliwych źródeł 

ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 
lub innych ekologicznych źródeł energii cieplnej, 
spełniających wymagania norm i przepisów szcze-
gólnych, 

4) w przypadku zorganizowanego systemu ogrzewa-
nia ustala się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci 
ciepłownicze.  

7. W zakresie przesyłowego krajowego systemu elektro-
energetycznego: 
1) zachowuje się fragmenty istniejących linii elektro-

energetycznych WN 400 kV relacji Mikułowa – 
Czarna i dwutorowej 220 kV relacji Mikułowa − 
Świebodzice, wzdłuŜ których naleŜy nadal prze-
strzegać ograniczeń w uŜytkowaniu terenu: 

2) dla linii o napięciu 400 kV o szerokości 90 metrów 
(po 45 metrów od osi linii w obu kierunkach), 

3) dla linii o napięciu 220 kV o szerokości 70 metrów 
(po 35 metrów od osi linii w obu kierunkach), 

4) dla terenu znajdującego się w granicach podanych 
wielkości obowiązują następujące ustalenia: 

5) zabrania się lokalizować budynki mieszkalne  
i inne ( zwłaszcza szpitale, internaty, Ŝłobki, przed-
szkola itp. ), przeznaczone na pobyt ludzi przez 
czas dłuŜszy niŜ 8 godzin na dobę, 

6) dopuszcza się realizację obiektów związanych  
z działalnością gospodarczą, turystyczną, rekre-
acyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekracza 
8 godzin, przy spełnieniu wszystkich wymagań Pol-
skich Norm; w tych przypadkach konieczne jest 
uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych 
obiektów z właścicielem przedmiotowej linii, 

7) na terenie objętym planem nie przewiduje się no-
wych obiektów sieci przesyłowej z wyłączeniem 
punktu 4, 

8) dopuszcza się przebudowę dwutorowej linii  
o napięciu 220 k na linię o napięciu 400 kV, 
względnie na linię wielotorową wielonapięciową. 

8. W zakresie lokalnego zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

1) ustala się lokalizację stacji transformatorowych 
na terenach oznaczonych symbolem E, 

2) ustala się lokalizację linii elektroenergetycznych, 
zgodnie z rysunkiem planu, o napięciu 110 kV, ze 
strefą ograniczonego uŜytkowania terenu o sze-
rokości 50 m (25 m od osi linii  
w obu kierunkach), 
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3) ustala się lokalizację linii elektroenergetycznych, 
zgodnie z rysunkiem planu, o napięciu  
20 kV, ze strefą ograniczonego uŜytkowania tere-
nu o szerokości 15 m (7,5 m od osi linii w obu 
kierunkach), 

4) w strefach wzdłuŜ linii 110 kV i 20 kV ustala się: 
5) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, 
6) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 

pobyt ludzi przez czas dłuŜszy niŜ 8 godzin na 
dobę, 

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów związanych  
z działalnością gospodarczą, turystyczną, rekre-
acyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekra-
cza 8 godzin na dobę, przy spełnieniu norm i 
przepisów szczególnych, 

8) lokalizację dopuszczonych obiektów wyłącznie po 
uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej  
linii, 

9) ustala się adaptację istniejących stacji transfor-
matorowych, z dopuszczeniem moŜliwości ich 
modernizacji lub likwidacji, 

10) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych na działkach inwestorów, z zachowaniem 
warunków technicznych wydanych przez zarząd-
cę sieci energetycznej, 

11) ustala się kablowanie istniejących odcinków sieci 
napowietrznych w przypadku kolizji  
z projektowaną zabudową oraz w rejonach inten-
sywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po 
uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

12) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenerge-
tycznych na terenach przewidzianych pod rozwój 
zabudowy w liniach rozgraniczających dróg i ulic z 
wyłączeniem jezdni, 

13) ustala się rozbudowę sieci kablowej elektrycznej 
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi 
dla zasilania terenów nowego zainwestowania 
według technicznych warunków przyłączenia, z 
zachowaniem normatywnych odległości od bu-
dynków i od innych sieci infrastruktury podziem-
nej. 

9. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną: 
1) ustala się moŜliwość rozbudowy linii kablowych 

telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji 
sieci, w liniach rozgraniczających ulic z wyłącze-
niem jezdni, 

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie bezprzewodowych systemów teleko-
munikacyjnych, np. radiolinia, 

3) ustala się rozbudowę sieci kablowej telekomuni-
kacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami tech-
nicznymi dla zasilania terenów nowego zainwe-
stowania według technicznych warunków przyłą-
czenia, z zachowaniem normatywnych odległości 
od budynków i od innych sieci infrastruktury pod-
ziemnej, 

4) dopuszcza się lokalizację masztów telekomuni-
kacyjnych wyłącznie z wykorzystaniem natural-
nych wniesień lub istniejących, budowlanych do-
minant. 

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpa-

dów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojem-

nikach zlokalizowanych na posesjach, przy za-
pewnieniu ich systematycznego wywozu na zor-
ganizowane wysypisko odpadów komunalnych, 

2) ustala się wyznaczyć miejsca segregacji odpa-
dów stałych na terenach publicznych. 

R o z d z i a ł   2 

Przepisy szczegółowe 

§ 12 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

1. Tereny o symbolach kolejno od 1 M1 do 1 M3. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowa mieszana jedno- i wielorodzinna 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) dopuszcza się stosowanie garaŜy wolno stoją-
cych w zabudowie wielorodzinnej, garaŜy wolno 
stojących lub wbudowanych w zabudowie jed-
norodzinnej, 

d) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, oraz w przypadku lokalizacji funkcji 
towarzyszących (usług wbudowanych) ustala 
się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
dodatkowych miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy jednorodzinnej nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ  
13 m, 

b) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 
zabudowy wielorodzinnej nie moŜe przekroczyć 
3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ  
16 m, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń urządzona, itp.), 
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d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,5, 

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych do 45°, w układzie sy-
metrycznym, dopuszcza się dachy wielospado-
we, w przypadku modernizacji i rozbudowy bu-
dynku dopuszcza się utrzymanie dotychczaso-
wego kąta nachylenia połaci dachowych, 

f) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

2. Tereny o symbolach kolejno od 1 MN1 do 1 MN12. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 50% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  
z § 13 ust. 4. 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-

nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

3. Tereny o symbolach kolejno od 2 MN1 do 2 MN6. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 50% powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych lub dobudowanych, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy gospo-
darczej, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4. 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 6 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w mo-
dernizowanych i nowo projektowanych budyn-
kach mieszkalnych połaci dachowych od 35° do 
45°, w układzie symetrycznym, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachyle-
nia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
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nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

4. Tereny o symbolach 3 MN1 i 3 MN2. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 50 % powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy wbudowa-
nych, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy gospo-
darczej, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4. 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz 
nie więcej niŜ 6 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

5. Tereny o symbolach kolejno od 4 MN1 do 4 MN6. 

1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna bliźniacza. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 

do 30 % powierzchni uŜytkowej budynku,  
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy dobudowa-
nych lub wolno stojących, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4. 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz 
nie więcej niŜ 6 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

6. Tereny o symbolach kolejno od 5 MN1 do 5 MN4. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30 % powierzchni uŜytkowej budynku,  
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b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy dobudowa-
nych lub wolno stojących, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  
z § 5 ust. 3 pkt 9. 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 6 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

7. Tereny o symbolach kolejno od 6 MN1 do 6 MN4. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna szeregowa. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymalnie 
do 30 % powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) zieleń urządzona.  

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy, 

c) w przypadku lokalizacji usługowej funkcji towa-
rzyszącej ustala się obowiązek wydzielenia w 
obrębie własności dodatkowych miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

d) dopuszcza się stosowanie garaŜy dobudowa-
nych lub wolno stojących, z dopuszczeniem lo-
kalizacji linii zabudowy garaŜu minimum  
1 m od linii rozgraniczającej drogi, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy gospo-
darczej, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4. 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 6 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych od 35° do 45°,  
w układzie symetrycznym, w przypadku moder-
nizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

8. Teren o symbolu 1 MNU1 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się 
lokalizację wolno stojących budynków mieszkal-
nych lub mieszkalno-usługowych o charakterze 
jednorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna  

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
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3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego,  

b) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale zwią-
zanych z gruntem garaŜy dla samochodów oso-
bowych lub pojazdów jednośladowych, obiekty 
te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i 
formę architektoniczną, 

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 25 
do 45°, w układzie symetrycznym,  
w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego ką-
ta nachylenia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

5) Obsługa komunikacyjna terenu: 
a) ustala się obsługę komunikacyjną w miejscu 

oznaczonym na rysunku planu z drogi KDW2, 
b) ustala się zakaz obsługi z drogi 1 KD(G). 

9. Tereny o symbolach kolejno od 1 MNU2 do  
1 MNU5 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-

niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się 
lokalizację wolno stojących budynków mieszkal-
nych lub mieszkalno-usługowych o charakterze 
jednorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna  

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

rzemieślniczych i produkcyjnych, magazyno-

wych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych, 

b) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  
i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale zwią-
zanych z gruntem garaŜy dla samochodów oso-
bowych lub pojazdów jednośladowych, obiekty 
te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i 
formę architektoniczną, 

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z § 
13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 25 
do 45°, w układzie symetrycznym,  
w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego ką-
ta nachylenia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksymal-
nej wysokości 1,5 m, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 2 m, 
od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
nowych ogrodzeń betonowych. 

10. Teren o symbolu 2 MNU1. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację wolno stojących budynków miesz-
kalnych lub mieszkalno-usługowych  
o charakterze jednorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna  

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

usług produkcyjnych i rzemieślniczych, w tym 
warsztatów i stacji obsługi pojazdów, 

b) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 
urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go,  
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c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie mo-
Ŝe przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,3, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
25 do 45°, w układzie symetrycznym, w przy-
padku modernizacji i rozbudowy budynku do-
puszcza się utrzymanie dotychczasowego ką-
ta nachylenia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksy-
malnej wysokości 1,5 m, od innych terenów 
ogrodzenia aŜurowe o maksymalnej wysoko-
ści 2 m, od dróg i terenów publicznych nie do-
puszcza się nowych ogrodzeń betonowych. 

11. Teren o symbolu 3 MNU1 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację szeregowych budynków mieszkal-
nych lub mieszkalno-usługowych o charakterze 
jednorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

usług produkcyjnych i rzemieślniczych, w tym 
warsztatów i stacji obsługi pojazdów, 

b) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 
urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go,  

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

d) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy wyłącznie w nawiązaniu do za-
budowy sąsiedniej,  

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy − 1,45, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych wyłącznie w na-
wiązaniu do zabudowy sąsiedniej, 

d) nie dopuszcza się stosowanie od dróg i tere-
nów publicznych ogrodzeń, od innych terenów 
ogrodzenia aŜurowe o maksymalnej wysoko-
ści 1,5 m. 

12. Tereny o symbolach MU1, MU2 i MU4 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalno-usługo-wych 
o charakterze wielorodzinnym. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów  

i urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, 

c) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo,  

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 10 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 
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c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachy-
lenia połaci dachowych. 

13. Teren o symbolu MU3 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalno-usługo-wych 
o charakterze wielorodzinnym.  

2) Przeznaczenie uzupełniające:  
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 

urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, 

c) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo,  

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 10 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach połaci da-
chowych do 25°, w tym dachy płaskie. 

14. Tereny o symbolu MU5 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalno-usługo-
wych, mieszkalnych o charakterze wielorodzin-
nym lub usługowych. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury, 

c) zieleń urządzona.  
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) zabrania się lokalizowania nowych wolno sto-

jących budynków usługowych, 
b) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 

urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go, 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, 

d) ustala się obowiązek wydzielenia, w miarę 
moŜliwości, w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów uŜytkowników stałych 
i przebywających okresowo,  

e) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 10 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,5, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, w przypadku 
modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza 
się utrzymanie dotychczasowego kąta nachy-
lenia połaci dachowych. 

15. Tereny o symbolach kolejno od 1 MW1 do  
1 MW5. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymal-
nie do 30% powierzchni uŜytkowej budynku, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
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a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-
wo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazy-
nowych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych. 

b) dopuszcza się realizację zespołów garaŜy 
trwale związanych z gruntem dla samochodów 
osobowych lub pojazdów jednośladowych, 
obiekty te powinny posiadać ujednolicone ga-
baryty i formę architektoniczną, 

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 14 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1, 0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 25°, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza się 
stosowania nowych ogrodzeń, w przypadku mo-
dernizacji istniejących dopuszcza się utrzymanie 
dotychczasowych parametrów ogrodzeń, od in-
nych terenów ogrodzenia aŜurowe  
o maksymalnej wysokości 1,5 m. 

16. Tereny o symbolach kolejno od 2 MW1 do  
2 MW27. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŜliwe wbudowane – maksymal-
nie do 30% powierzchni uŜytkowej budynku, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-

wo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazy-
nowych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych. 

b) dopuszcza się realizację zespołów garaŜy 
trwale związanych z gruntem dla samochodów 
osobowych lub pojazdów jednośladowych, 
obiekty te powinny posiadać ujednolicone ga-
baryty i formę architektoniczną, 

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza 
się stosowania nowych ogrodzeń,  
w przypadku modernizacji istniejących do-
puszcza się utrzymanie dotychczasowych pa-
rametrów ogrodzeń, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 1,5 
m. 

17. Tereny o symbolach 3 MW1 i 3 MW2. 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, 
magazynowych oraz trwałego składowania su-
rowców i materiałów masowych. 

b) ustala się zakaz lokalizacji garaŜy,  
c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 0, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
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budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
25°, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza 
się stosowania nowych ogrodzeń,  
w przypadku modernizacji istniejących do-
puszcza się utrzymanie dotychczasowych pa-
rametrów ogrodzeń, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 1,5 
m. 

18. Tereny o symbolach kolejno od 1 U1 do 1 U14.  
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług ko-

mercyjnych na wydzielonych działkach. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 

urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się sytuowanie w granicach działek 
elementów reklamowych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 6 m,  
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projekto-
wanych budynkach dachów płaskich, lub poła-
ci dachowych wielospadowych do 45°, w ukła-
dzie symetrycznym, w przypadku modernizacji 
i rozbudowy budynku dopuszcza się utrzyma-
nie dotychczasowego kąta nachylenia połaci 
dachowych, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza 
się stosowania nowych ogrodzeń,  
w przypadku modernizacji istniejących do-
puszcza się utrzymanie dotychczasowych pa-
rametrów ogrodzeń, od innych terenów ogro-

dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 1,5 
m. 

19. Tereny o symbolach 2 U1 i 2 U2 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług ko-

mercyjnych na wydzielonych działkach. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się sytuowanie w granicach działek 
elementów reklamowych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 6 m,  
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,6, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projekto-
wanych budynkach dachów płaskich,  
w przypadku modernizacji i rozbudowy budyn-
ku dopuszcza się utrzymanie dotychczasowe-
go kąta nachylenia połaci dachowych, 

e) od dróg i terenów publicznych nie dopuszcza 
się stosowania nowych ogrodzeń,  
w przypadku modernizacji istniejących do-
puszcza się utrzymanie dotychczasowych pa-
rametrów ogrodzeń, od innych terenów ogro-
dzenia aŜurowe o maksymalnej wysokości 1,5 
m. 

20. Teren o symbolu 3 U1 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług ko-

mercyjnych na wydzielonych działkach. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna  
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b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się sytuowanie w granicach działek 
elementów reklamowych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
10 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 0, 

d) dopuszcza się stosowanie w nowo projekto-
wanych budynkach dachów płaskich,  
w przypadku modernizacji i rozbudowy budyn-
ku dopuszcza się utrzymanie dotychczasowe-
go kąta nachylenia połaci dachowych, 

e) dopuszcza się stosowania ogrodzeń aŜuro-
wych o maksymalnej wysokości 1,5 m,  
w przypadku modernizacji istniejących do-
puszcza się utrzymanie dotychczasowych pa-
rametrów ogrodzeń. 

21. Teren o symbolu 1 UP 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług pu-

blicznych na działkach wydzielonych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

e) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

f) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

g) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

h) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 10 m,  
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach połaci 
dachowych wielospadowych od 35° do 45° w 
układzie symetrycznym. 

22. Teren o symbolu 2 UP 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług pu-

blicznych na działkach wydzielonych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych. 
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e) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

f) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

g) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

h) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m,  
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowanych i 
nowo projektowanych budynkach dachów pła-
skich, lub połaci dachowych wielospadowych do 
25°, w układzie symetrycznym. 

23. Teren o symbolu 1 UP/U 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług ko-

mercyjnych i publicznych na działkach wydzielo-
nych. 

2) Ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) urządzenia towarzyszące,  
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

d) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

e) dopuszcza się stosowanie dominant architek-
tonicznych, 

f) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

g) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

h) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 10 m,  
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach połaci 
dachowych wielospadowych od 35° do 45° w 
układzie symetrycznym. 

24. Tereny o symbolach kolejno od 1 UO1 do 1 UO3 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług oświa-

ty na wydzielonych działkach.  
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna  

b) terenowe i kubaturowe obiekty sportowe, pla-
ce zabaw, obiekty małej architektury,  

c) zieleń urządzona. 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, 
magazynowych oraz trwałego składowania su-
rowców i materiałów masowych, 

b) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 
urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go,  

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 14 m. ,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach da-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 243 –  24503  – Poz. 3803 

chów płaskich, lub połaci dachowych wielo-
spadowych do 25° w układzie symetrycznym. 

25. Tereny o symbolach kolejno od 2 UO1 do 2 UO4. 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług oświa-

ty na wydzielonych działkach.  
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna 

b) terenowe obiekty sportowe, place zabaw, 
obiekty małej architektury,  

c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, 
magazynowych oraz trwałego składowania su-
rowców i materiałów masowych. 

b) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 
urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go,  

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach połaci 
dachowych wielospadowych do 45°,  
w układzie symetrycznym. 

26. Teren o symbolu 3UO 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług oświa-

ty na wydzielonych działkach.  
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) terenowe i kubaturowe obiekty sportowe, pla-
ce zabaw, obiekty małej architektury,  

c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, 
magazynowych oraz trwałego składowania su-
rowców i materiałów masowych, 

b) zabrania się lokalizowania nowych obiektów i 
urządzeń zaliczonych mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go,  

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 14 m,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2, 

d) dopuszcza się stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach da-
chów płaskich, lub połaci dachowych wielo-
spadowych od 25° do 45° w układzie syme-
trycznym. 

27. Tereny o symbolach UKS1 i UKS2 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług sa-

kralnych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa parafialno-mieszkalna, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

c) obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

28. Teren o symbolu 1 US1 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług sportu 

i rekreacji – boiska sportowe na wydzielonych 
działkach. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-

jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu. 

29. Tereny o symbolach kolejno od 2 US1 do 2US6 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług sportu 

i rekreacji – place zabaw na wydzielonych dział-
kach. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-

jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu. 

30. Teren o symbolu UI1 
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1) Przeznaczenie podstawowe − tereny usług innych 
na wydzielonych działkach. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-

jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 

c) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

31. Tereny o symbolach R1 i R2 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny rolnicze − 

uprawy polowe, łąki i pastwiska. 
2) Ustala się zakaz: 

a) lokalizacji zabudowy z wyjątkiem zabudowy 
związanej z produkcją i obsługą rolnictwa, 

b) wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, 
zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych 
poprzecznie w stosunku do kierunku spływu 
cieków wodnych, 

c) składowania odpadów bytowo-gospodar-czych 
i produktów ropopochodnych,  

d) lokalizacji grzebalisk dla zwierząt. 
3) Dopuszcza się: 

a) istniejące drogi gospodarcze oraz nowo wy-
dzielane drogi gospodarcze transportu rolnego 
o szerokości od 5 do 8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo - wodne obszarów przyległych, z wy-
łączeniem strefy ochronnej gazociągu pod-
wyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

32. Teren o symbolu RM1 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa zagro-

dowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno 
stojących i zabudowy gospodarczej.  

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala się zakaz intensywnej produkcji rolnej, 
b) dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełnia-

jące funkcje usługowe związane z obsługą 
rolnictwa, handlem i agroturystyką, 

c) ustala się zakaz lokalizacji obiektów usługo-
wo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazy-
nowych oraz trwałego składowania surowców i 
materiałów masowych niezwiązanych z pro-
dukcją rolną, obiektów i urządzeń usługowych 
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących 
pogorszyć stan środowiska, stwarzających 
uciąŜliwości dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego, 

d) dopuszcza się realizację trwale związanych z 
gruntem garaŜy dla sprzętu rolniczego, samo-
chodów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, obiekty te powinny posiadać ujednolico-
ne gabaryty i formę architektoniczną, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 2 kondy-
gnacji nadziemnych, z wyjątkiem obiektów 
technicznych związanych z produkcją rolną 
(zbiorniki, silosy, itp.), 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych do 45°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza się dachy wielo-
spadowe, w przypadku modernizacji  
i rozbudowy budynku dopuszcza się utrzyma-
nie dotychczasowego kąta nachylenia połaci 
dachowych, 

e) dopuszcza się stosowanie od dróg i terenów 
publicznych ogrodzeń aŜurowych o maksy-
malnej wysokości 1,5 m, od innych terenów 
ogrodzenia aŜurowe o maksymalnej wysoko-
ści 2 m, od dróg i terenów publicznych nie do-
puszcza się nowych ogrodzeń betonowych. 

33. Teren o symbolu 1 AG1 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych. 
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d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2. 

5) Obsługa komunikacyjna terenu: 
a) dopuszcza się obsługę komunikacyjną w miej-

scu oznaczonym na rysunku planu z drogi 
KDW3, połączonej poza granica planu z droga 
powiatową 

b) ustala się zakaz obsługi z drogi 1 KD(G) i dro-
gi KDW2. 

34. Tereny o symbolu 1 AG3 i 1 AG4 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych. 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-
nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2. 

5) Obsługa komunikacyjna terenu: 
a) dopuszcza się obsługę komunikacyjną  

w miejscach oznaczonych na rysunku planu, 
b) ustala się zakaz obsługi z drogi 1 KD(G). 

35. Tereny o symbolach 1 AG2, 1 AG5, 1 AG6,  
kolejno od 1 AG10 do 1 AG13 oraz 1 AG15  
i 1 AG16, 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-
wypoczynkowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych. 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 
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c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

5) Ustala się utrzymanie obecnej obsługi komunika-
cyjnej terenu lub dopuszcza się obsługę komuni-
kacyjną w miejscach oznaczonych na rysunku 
planu. 

36. Tereny o symbolach 1 AG7 i 1 AG9 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych. 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2. 

5) Obsługa komunikacyjna terenu: 
a) dopuszcza się obsługę komunikacyjną  

w miejscach oznaczonych na rysunku planu, 
b) ustala się zakaz obsługi z drogi 1 KD(Z). 

37. Tereny o symbolu 1 AG8 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 

inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych. 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2. 

5) Obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się  
w miejscach oznaczonych na rysunku planu  
z drogi 1 KD(Z). 

38. Tereny o symbolu 1 AG14 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty mieszkalne z zachowaniem wyodręb-
nionej obsługi komunikacyjnej, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

c) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

d) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 
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b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, 
f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

§ 13 ust. 4, 
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi zawartymi w § 5 ust. 2. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu dotyczące poszcze-
gólnych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
15 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2. 

5) Ustala się utrzymanie obecnej obsługi komunika-
cyjnej terenu z zakazem obsługi z drogi  
o symbolu 1KD(G). 

39. Teren o symbolu 2 AG1 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty  pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

d) dopuszcza się lokalizację stacji paliw i usług 
towarzyszących, 

e) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2. 

5) Obsługa komunikacyjna terenu: 
a) dopuszcza się obsługę komunikacyjną  

w miejscu oznaczonym na rysunku planu  
z drogi KD(D)1, 

b) ustala się zakaz obsługi z drogi 1 KD(G)  
i drogi 1 KD(Z). 

40. Teren o symbolu 2 AG2 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty  pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

d) dopuszcza się lokalizację stacji paliw i usług 
towarzyszących, 

e) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
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leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2. 

5) Obsługa komunikacyjna terenu: 
a) dopuszcza się obsługę komunikacyjną  

w miejscu oznaczonym na rysunku planu  
z drogi 1 KD(Z), 

b) ustala się zakaz obsługi z drogi 1 KD(G). 
41. Teren o symbolu 2 AG3 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 
gospodarczych. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

d) dopuszcza się lokalizację stacji paliw i usług 
towarzyszących, 

e) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenia ozdobną i izolacyjną, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% 
powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

5) Obsługa komunikacyjna terenu: 
a) dopuszcza się obsługę komunikacyjną  

w miejscu oznaczonym na rysunku planu  
z drogi 2 KD(G), 

b) ustala się zakaz obsługi z drogi 1 KD(G). 
42. Tereny o symbolach 2 AG4 i 2 AG5 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 
gospodarczych. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

d) dopuszcza się lokalizację stacji paliw i usług 
towarzyszących, 

e) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

f) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

5) Ustala się utrzymanie obecnej obsługi komunika-
cyjnej terenu lub dopuszcza się obsługę komuni-
kacyjną w miejscach oznaczonych na rysunku 
planu. 

43. Teren o symbolu 3 AG 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
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a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
12 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

5) Ustala się utrzymanie obecnej obsługi komunika-
cyjnej terenu. 

44. Teren o symbolu 4 AG 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczych. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
(drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicz-
nego), zaplecze parkingowe i garaŜowe, oraz 
inne urządzenia i obiekty pełniące słuŜebną 
rolę wobec funkcji dominującej, 

b) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,  

c) zieleń urządzona z elementami małej architek-
tury. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie elementów rekla-
mowych, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 13 ust. 4, 

f) ustala się linie zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 5 ust. 2. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu dotyczące poszczegól-
nych działek budowlanych: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
15 m, z wyjątkiem obiektów technicznych 
związanych z procesem technologicznym, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna itp.), 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

5) Ustala się utrzymanie obecnej obsługi komunika-
cyjnej terenu. 

45. Teren o symbolu ZL1 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów  

i zadrzewień. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu 
o plany urządzania lasów, 

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego wykorzy-
stania kompleksów leśnych do celów rekreacyj-
no-wypoczynkowych – wprowadzenie ście-Ŝek 
zdrowia, ścieŜek dydaktycznych i ścieŜek rowe-
rowych. 

46. Tereny o symbolach kolejno od ZP1 do ZP21. 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni urzą-

dzonej. 
2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-

leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

4) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plene-
rowych obiektów handlowych. 

47. Tereny o symbolach kolejno od ZP/WS1 do 
ZP/WS3. 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni urzą-

dzonej z ciekami wodnymi. 
2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-

leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

4) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plene-
rowych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

5) Dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-
zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

48. Teren o symbolu ZP/KS 
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1) Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni urzą-
dzonej z miejscami postojowymi. 

2) Powierzchnia miejsc postojowych nie moŜe prze-
kroczyć 50% powierzchni terenu. 

3) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszają-
cy istniejących wartości środowiska przyrodnicze-
go. 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych. 

6) Ustala się obowiązek podczyszczania wód desz-
czowych i roztopowych z miejsc postojowych. 

49. Tereny o symbolach kolejno od ZD1 do ZD4 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny ogrodów 

działkowych. 
2) Dopuszcza się jednokondygnacyjną, niepodpiw-

niczoną zabudowę o maksymalnej powierzchni 
zabudowy 10 m2. 

3) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieŜek dla pieszych i po-
jazdów gospodarczych. 

50. Tereny o symbolach kolejno od ZN1 do ZN14. 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni nie-

urządzonej, 
2) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-

wych (mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych i 
gospodarczych). 

3) Ustala się zakaz grodzenia terenu. 
4) Ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin prze-

znaczonych do konsumpcji. 
5) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

51. Teren o symbolu ZN15. 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni nie-

urządzonej, 
2) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-

wych (mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych i 
gospodarczych). 

3) Dopuszcza się aŜurowe formy grodzenia terenu o 
maksymalnej wysokości 1,5 m. 

4) Ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin prze-
znaczonych do konsumpcji. 

5) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 
podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

52. Tereny o symbolach kolejno od ZI1 do ZI9. 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni izola-

cyjnej. 
2) Na przedmiotowym terenie obowiązuje: 
3) Zakaz zabudowy terenu z dopuszczeniem prowa-

dzenia ścieŜek rowerowych i pieszych oraz sieci 
napowietrznej i podziemnej infrastruktury tech-
nicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

4) Zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i ni-
ską. 

53. Tereny o symbolach kolejno od 1 KS1 do 1 KS7 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 

komunikacji samochodowej – garaŜe. 

2) Dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów rekla-
mowych. 

3) Ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenią izolacyjną. 

4) Ustala się obowiązek podczyszczania wód desz-
czowych i roztopowych z terenów sprzed garaŜy. 

54. Tereny o symbolach kolejno od 2 KS1 do 2 KS7 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 

komunikacji samochodowej − parkingi. 
2) Dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 

urządzeń towarzyszących oraz elementów rekla-
mowych. 

3) Ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenią izolacyjną. 

4) Ustala się obowiązek podczyszczania wód desz-
czowych i roztopowych z terenów parkingów. 

55. Teren o symbolu KS/U1 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 

komunikacji samochodowej – parkingi z usługa-
mi. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem 
elementów małej architektury. 

3) Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów targowych, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu.  

4) Dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów rekla-
mowych. 

5) Ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenią izolacyjną. 

6) Ustala się obowiązek podczyszczania wód desz-
czowych i roztopowych z terenów parkingów. 

56. Tereny o symbolach kolejno od 1 WS1 do 1 WS3. 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny wód śródlą-

dowych – zbiorniki wodne. 
2) Dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

57. Tereny o symbolach kolejno od 2 WS1 do  
2 WS12. 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny wód śródlą-

dowych – cieki. 
2) Dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

58. Teren o symbolu C1 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 

zaopatrywania w ciepło. 
2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Dopuszcza się lokalizacje: 

a) nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów 
socjalnych i gospodarczych niezbędnych do 
prawidłowej obsługi ciepłowni, wysokość mo-
dernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy 
nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji, 

b) dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

4) Teren wokół obiektów ciepłowni naleŜy zagospo-
darować zielenią izolacyjną. 

59. Tereny o symbolach kolejno od 1 E1 do 1 E10 
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1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 
elektroenergetycznych – stacji transformatoro-
wych na działkach wydzielonych. 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
60. Teren o symbolu 2E  

1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 
elektroenergetycznych – głównego punktu zasila-
nia − Lubań II, wraz z powiązaniami z istniejącą 
siecią 110 kV. 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
61. Teren o symbolu 3E 

1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 
elektroenergetycznych – element istniejącej sieci 
400 kV. 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
62. Teren o symbolu W/E1 

1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 
zaopatrywania w wodę i urządzeń elektroenerge-
tycznych – na działkach wydzielonych. 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
63. Teren o symbolu W1 

1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 
zaopatrzenia w wodę. 

2) Dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów  
i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę 
dla celów komunalnych.  

3) W granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepi-
sach szczególnych. 

64. Teren o symbolu 1G 
1) Przeznaczenie podstawowe − tereny urządzeń 

zaopatrywania w gaz – na działkach wydzielo-
nych. 

2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Dopuszcza się moŜliwość modernizacji i rozbu-

dowę istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej Iº. 

§ 13 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy układu  
komunikacyjnego 

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w 
zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami po-
mocniczymi). 

2. Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych posze-
rzenie linii rozgraniczających dróg, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, za zgodą właściciela tere-
nów przyległych. 

3. Wprowadza się następującą klasyfikację funkcjonalną: 
1) 1 KD(G) – droga główna. 

a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 
rozgraniczających 20 m, z pozostawieniem re-
zerw pod rozbudowę skrzyŜowań głównych, w 
uzasadnionych przypadkach na terenach zabu-
dowanych zgodnie z rysunkiem planu, 

b) docelowo poszerzenie przekroju drogi do prze-
kroju dwujezdniowego, dopuszcza się szero-
kość jezdni 7,0 m, na terenach zabudowanych 
6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się minimalną nieprzekraczalną linię 
nowej zabudowy od linii rozgraniczającej: 
− dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy ob-

jętej ochroną przed uciąŜliwym hałasem – 50 
m, dla pozostałych obiektów budowlanych w 
obszarach zabudowanych −  
10 m, poza terenem zabudowanym −  
20 m,  

− w obszarze skrzyŜowań – odległość zapew-
niająca pole widoczności – zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

− na terenach stref ochrony konserwatorskiej 
dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z 
wytycznymi właściwego konserwatora zabyt-
ków, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
− stref środków ochrony czynnej przed szko-

dliwym wpływem ruchu samochodowego na 
terenach zabudowanych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w liniach rozgraniczających 
drogi, dopuszcza się odstępstwa od tej za-
sady na terenach stref ochrony konserwa-
torskiej, 

− na terenach zabudowanych obustronnych, 
izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

− poza terenem zabudowanym obustronnych 
szpalerów zieleni wysokiej, 

− wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

− obiektów małej architektury, 
f) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
g) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi główne, obsługę nowych 
działek i obiektów zorganizować od dróg klas 
niŜszych lub poprzez słuŜebność  
z wykorzystaniem włączeń istniejących, warunki 
włączenia tylko za zgodą właściwego zarządcy 
drogi, 

h) zakazuje się wyznaczanie wjazdów w obszarze 
oddziaływania skrzyŜowań oraz w przypadkach 
zgodnych z przepisami szczególnymi, 

i) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu 
drogowego z odpowiednim poszerzeniem linii 
rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem 
ustaleń § 5 ust. 2, oraz za wyłączną zgodą wła-
ściwego zarządcy drogi, 

j) skrzyŜowania dróg głównych i zbiorczych naleŜy 
dostosować do warunków skrzyŜowania skana-
lizowanego z rezerwą pod pełną kanalizację z 
wydzieleniem lewo- i prawoskrętów, oraz korek-
ty osi wlotów pod kątem 90 stopni. 

2) 2 KD(G) − droga główna. 
a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających 25 m, z pozostawieniem re-
zerw pod rozbudowę skrzyŜowań głównych, w 
uzasadnionych przypadkach na terenach zabu-
dowanych zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) docelowo poszerzenie przekroju drogi do prze-
kroju dwujezdniowego, dopuszcza się szero-
kość jezdni 7,0 m, na terenach zabudowanych 
6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się minimalną nieprzekraczalną linię 
nowej zabudowy od linii rozgraniczającej: 
− dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy ob-

jętej ochroną przed uciąŜliwym hałasem – 50 
m, dla pozostałych obiektów budowlanych w 
obszarach zabudowanych −  
10 m, poza terenem zabudowanym −  
20 m,  

− w obszarze skrzyŜowań – odległość zapew-
niająca pole widoczności – zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
− stref środków ochrony biernej przed szkodli-

wym wpływem ruchu samochodowego na te-
renach zabudowanych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w liniach rozgraniczających 
drogi, 

− na terenach zabudowanych obustronnych, 
izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

− poza terenem zabudowanym obustronnych 
szpalerów zieleni wysokiej, 

− wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

− obiektów małej architektury, 
f) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
g) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi główne, obsługę nowych 
działek i obiektów zorganizować od dróg klas 
niŜszych lub poprzez słuŜebność  
z wykorzystaniem włączeń istniejących, warunki 
włączenia tylko za zgodą właściwego zarządcy 
drogi, 

h) zakazuje się wyznaczanie wjazdów w obszarze 
oddziaływania skrzyŜowań oraz w przypadkach 
zgodnych z przepisami szczególnymi, 

i) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu 
drogowego z odpowiednim poszerzeniem linii 
rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem 
ustaleń § 5 ust. 2, oraz za wyłączną zgodą wła-
ściwego zarządcy drogi. 

3) 3 KD(G) − droga główna. 
a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających 20 m, z pozostawieniem re-
zerw pod rozbudowę skrzyŜowań głównych, w 
uzasadnionych przypadkach na terenach zabu-
dowanych zgodnie z rysunkiem planu, 

b) docelowo poszerzenie przekroju drogi do prze-
kroju dwujezdniowego, dopuszcza się szero-
kość jezdni 7,0 m, na terenach zabudowanych 
6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się minimalną nieprzekraczalną linię 
nowej zabudowy od linii rozgraniczającej: 
− dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy ob-

jętej ochroną przed uciąŜliwym hałasem – 50 
m, dla pozostałych obiektów budowlanych w 
obszarach zabudowanych −  
10 m, poza terenem zabudowanym −  
20 m,  

− w obszarze skrzyŜowań – odległość zapew-
niająca pole widoczności – zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
− stref środków ochrony biernej przed szkodli-

wym wpływem ruchu samochodowego na te-
renach zabudowanych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w liniach rozgraniczających 
drogi, 

− na terenach zabudowanych obustronnych, 
izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

− poza terenem zabudowanym obustronnych 
szpalerów zieleni wysokiej, 

− wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

− obiektów małej architektury, 
f) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
g) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi główne, obsługę nowych 
działek i obiektów zorganizować od dróg klas 
niŜszych lub poprzez słuŜebność  
z wykorzystaniem włączeń istniejących, warunki 
włączenia tylko za zgodą właściwego zarządcy 
drogi, 

h) zakazuje się wyznaczanie wjazdów w obszarze 
oddziaływania skrzyŜowań oraz w przypadkach 
zgodnych z przepisami szczególnymi, 

i) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu 
drogowego z odpowiednim poszerzeniem linii 
rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem 
ustaleń § 5 ust. 2, oraz za wyłączną zgodą wła-
ściwego zarządcy drogi. 

4) 1 KD(Z) − droga zbiorcza. 
a) dopuszcza się minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających 20 m, w uzasadnionych przy-
padkach na terenach zabudowanych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się szerokość jezdni 7,0 m, na tere-
nach zabudowanych 6,0 m, 

c) dopuszcza się konieczność korekty łuków drogi 
w celu poprawy warunków widoczności i bez-
pieczeństwa ruchu, 

d) dopuszcza się minimalną nieprzekraczalną linię 
nowej zabudowy od linii rozgraniczającej: 
− w obszarach  zabudowanych − 10 m, poza 

terenem zabudowanym − 20 m,  
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− na terenach stref ochrony konserwatorskiej 
dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z 
wytycznymi właściwego konserwatora zabyt-
ków, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
− na terenach zabudowanych obustronnych, 

izolowanych od ruchu samochodowego, 
chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, 

− obustronnych szpalerów zieleni wysokiej ty-
pu izolacyjnego, 

− stref środków ochrony czynnej przed szko-
dliwym wpływem ruchu samochodowego na 
terenach zabudowanych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w liniach rozgraniczających 
drogi, 

− wydzielonych, izolowanych od ruchu samo-
chodowego, ścieŜek rowerowych o minimal-
nej szerokości 1,5 m, lub pieszo-rowerowych 
o minimalnej szerokości 2 m, 

− obiektów małej architektury, 
f) zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych drogi miejsc postojowych, 
g) zakazuje się wprowadzania nowych bezpośred-

nich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę poje-
dynczych nowych działek zorganizować od dróg 
klas niŜszych, warunki włączenia tylko za zgodą 
właściwego zarządcy drogi, 

h) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej tylko 
za zgodą właściwego zarządcy drogi, 

i) skrzyŜowania dróg głównych i zbiorczych naleŜy 
dostosować do warunków skrzyŜowania skana-
lizowanego z rezerwą pod pełną kanalizację z 
wydzieleniem lewo- i prawoskrętów, oraz korek-
ty osi wlotów pod kątem 90 stopni. 

5) KD(L)1, KD(L)2, KD(L)3, KD(L)4 − drogi lokalne. 
a) szerokość w liniach rozgraniczających od  

15 m do 20 m, na terenach zabudowy istnieją-
cej dopuszcza się zmniejszenie minimalnej od-
ległości zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się minimalną szerokość jezdni  
6,0 m, 

c) dopuszcza się minimalną nieprzekraczalną linię 
nowej zabudowy od linii rozgraniczające  8 m, 
na terenach stref ochrony konserwatorskiej do-
puszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wy-
tycznymi właściwego konserwatora zabytków, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
− na terenach zabudowanych obustronnych 

chodników o minimalnej szerokości 1,5 m,  
− dopuszcza się lokalizację w liniach rozgrani-

czających: 
− wydzielonych ścieŜek rowerowych o mini-

malnej szerokości 1,5 m, lub ścieŜek pieszo-
rowerowych o minimalnej szerokości  
2 m, 

− zieleni oraz elementów małej architektury, 
wraz z zabudową usługową o maksymalnej 
powierzchni zabudowy 10 m2, 

− stanowisk postojowych, sposób ich jest for-
mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego, 

e) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

6) kolejno od KD(D)1 do KD(D)35 − drogi dojazdowe. 
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu, 
b) dopuszcza się szerokość jezdni 5,0 − 6,0 m, 
c) dopuszcza się minimalną nieprzekraczalną linię 

nowej zabudowy od linii rozgraniczającej  5 m, 
na terenach stref ochrony konserwatorskiej do-
puszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wy-
tycznymi właściwego konserwatora zabytków, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) dopuszcza się na terenach zabudowanych loka-
lizację w liniach rozgraniczających minimum 
jednostronnych chodników o minimalnej szero-
kości 1,5 m,  

e) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgranicza-
jących: 
− wydzielonych ścieŜek rowerowych o mini-

malnej szerokości 1,5 m, lub ścieŜek pieszo-
rowerowych o minimalnej szerokości  
2 m, 

− zieleni oraz elementów małej architektury, 
− stanowisk postojowych, sposób ich jest for-

mą organizacji zagospodarowania tymcza-
sowego, 

f) dopuszcza się izolację ruchu pieszego i rowe-
rowego od ruchu pojazdów samochodowych. 

7) kolejno od KDW1 do KDW20 − drogi wewnętrzne 
niepubliczne − wśród zabudowy aktywności gospo-
darczej, zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej i zagrodowej, utwardzona, przystosowa-
na do przejazdu pojazdów słuŜb ratunkowych i ob-
sługi komunalnej, zakończona placem manewro-
wym: 
a) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-

graniczających − 8 m, 
b) ustala się minimalną szerokość jezdni utwar-

dzonej 6 m, 
c) dopuszcza się minimalną nieprzekraczalną linię 

nowej zabudowy od linii rozgraniczającej 8 m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

8) kolejno od KDX 1 do KDX 10 – ciągi piesze − 
wśród zabudowy mieszkaniowej  i usługowej istnie-
jącej i projektowanej, utwardzone, przystosowane 
do ruchu pieszego i rowerowego, o minimalnej sze-
rokości w liniach rozgraniczających 1,5m. 
a) W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopusz-

cza się: 
b) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych, w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarządcami dróg, 

c) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbio-
rowej (przystanki, zatoki autobusowe), 

d) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa 
ruchu reklam, 

e) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów 
istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy 
sposób zagospodarowania terenów, bez moŜli-
wości wprowadzania trwałych obiektów budow-
lanych, uniemoŜliwiających docelową realizację 
ustaleń planu. 
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9) Trasy rowerowe. 
a) Oznaczone na rysunku planu ścieŜki rowerowe 

są orientacyjne. Przy szczegółowym rozplano-
waniu tras naleŜy kierować się zasadą lokalizo-
wania tras przy drogach o najmniejszym natę-
Ŝeniu ruchu i bezkolizyjnymi skrzyŜowaniami z 
tymi. 

4. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc posto-
jowych: 

1) zabudowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe, 
w tym garaŜ, 

2) inna niŜ jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa 
– 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

3) biura, urzędy − 20 miejsc postojowych na 1000 
m2 powierzchni uŜytkowej, 

4) obiekty handlowe, gastronomiczne − 15 miejsc 
postojowych na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej, 

5) hotele, pensjonaty − 25 miejsc postojowych na 
100 łóŜek, 

6) obiekty sportowe – 10 miejsc postojowych na 100 
uŜytkowników jednocześnie, 

7) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki – 10 
miejsc postojowych na 100 uŜytkowników jedno-
cześnie, 

8) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie –  
15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

9) szkoły, przedszkola, Ŝłobki – 20 miejsc postojo-
wych na 100 zatrudnionych, 

10) zakłady produkcyjne – 20 miejsc postojowych na 
100 zatrudnionych. 

R o z d z i a ł   3 

Przepisy ko ńcowe 

§ 14 

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do 
wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym pla-
nem, słuŜące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej 
przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w 

ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu 
stały się obowiązujące. 
1) tereny nowo projektowanej zabudowy – 30%, 
2) tereny dróg publicznych KD(G), KD9Z), KD(L), KD(D), 

KDX – 0%, 
3) tereny zieleni o charakterze publicznym ZP, ZI, ZN – 

0%, 
4) tereny wód śródlądowych WS – 0%, 
5) tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

G, C, W, E, W/E – 0%, 
6) tereny usług UZ – 0%, 
7) pozostałe tereny zainwestowane – 0%, 
8) tereny stanowiące własność komunalną gminy – 0%. 

§ 15 

Tracą moc:  
1) ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Lubań uchwalonego 
uchwałą Rady Miasta Lubań nr V/66/2003 z dnia 28 
stycznia 2003 roku w obszarach objętych granicą pla-
nu, 

2) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu usługowo-mieszkaniowego połoŜo-
nego w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Lubaniu  
nr XXIII/188/2000 z dnia 14 lipca 2000 roku. 

§ 16 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubań. 

§ 17 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY  

 
MARIAN KWOLIK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3803) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3803) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsc owego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru poło Ŝonego w północno-zachodniej cz ęści miasta Luba ń 

 
 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 

ZłoŜone, po ponownym wyłoŜeniu projektu planu, uwagi do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru połoŜonego w północno-zachodniej części miasta Lubań rozpatruje 
się w sposób następujący: 

1) ZłoŜoną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. uwagę dotyczącą zmiany 
zapisu § 11 ust.6 pkt 2 na zapis „w przypadku braku moŜliwości zaopatrzenia w ciepło ze zcentra-
lizowanego systemu ciepłowniczego dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w ciepło” – nie 
uwzgl ędnia si ę, pozostawiając zapis § 11 ust. 6 pkt 2 bez zmian; 

2) ZłoŜoną przez Spółdzielnię STW uwagę dotyczącą wykreślenia zapisów ograniczenia budowy 
obiektów handlowych do 300 m2 powierzchni – uwzgl ędnia si ę; 

3) ZłoŜoną przez firmę Budcar Sp. z o.o. uwagę dotyczącą wykreślenia zapisów ograniczenia po-
wierzchni nowo budowy obiektów handlowych do 300 m2 – uwzgl ędnia si ę; 

4) ZłoŜoną przez firmę AGROMET ZEHS Lubań Sp. z o.o. uwagę dotyczącą ograniczeniom  
w tworzeniu placówek handlowych do górnej granicy 300 m2 – uwzgl ędnia si ę; 

5) ZłoŜoną przez firmę Usługi projektowo-wykonawcze mgr inŜ. arch. Janusz Adamczyk uwagę doty-
czącą wycofania z projektu planu zapisu ograniczającego powierzchnię obiektów handlowych – 
uwzgl ędnia si ę; 

6) ZłoŜoną przez firmę KANON Pracownia Projektowa uwagę dotyczącą wykreślenia z projektu pla-
nu ustaleń ograniczających powierzchnię nowych obiektów handlowych do 300 m2 – uwzgl ędnia 
się; 

7) ZłoŜoną przez Pana Tomasza Bernackiego uwagę dotyczącą uchylenia zapisów ograniczających 
lokalizację obiektów handlowych o powierzchni powyŜej 300 m2 – uwzgl ędnia si ę; 

8) ZłoŜoną przez Radnego Miasta Lubań Zenona Piwoni uwagę dotyczącą zmiany zapisu „ustala się 
ograniczenie budowy obiektów handlowych do 300 m2 powierzchni” na zapis „ustala się ograni-
czenie budowy obiektów handlowych do 300 m2 powierzchni sprzedaŜowej” – nie uwzgl ędnia 
się, z powodu uwzględnienia uwag dotyczących likwidacji zapisów ograniczających powierzchnie 
obiektów handlowych. 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miasta Luba ń z dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. (poz. 3803) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inw estycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej nale Ŝącej do zada ń własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu zawierającą: 

• Analizę i charakterystyka ustaleń projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
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– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomości 
– SprzedaŜy nieruchomości gminnych 
– Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
– Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury technicznej 
– Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
– Spadek podatku od nieruchomości 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją  
infrastruktury technicznej będącej zadaniami własnymi gminy i naleŜą do nich po stronie kosztów: 
drogi gminne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna; po stronie dochodów: opłaty adiacenckie. 

Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów inwestycyjnych, aktywności gospodarczych i 
mieszkaniowo-usługowych powiązanych z przebiegiem projektowanej drogi stanowiącej zachodnią 
obwodnicę miasta oraz uzupełnieniu i rozszerzeniu istniejącej formy zainwestowania, a wiec równieŜ 
wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze skutkami finansowymi planu w za-
kresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz 
dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych. 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą tech-
niczną 
 

 

Lp. Opis prognozowanych wydatków i wpływów 
Prognozowane w okresie 10 lat od daty uchwale-

nia 
1. Wydatki na budowę sieci drogowej (drogi gminne) - 4 374 363,97 
2. Wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociagowej 
- 5 546 712,05 

3. Dochody wynikające z opłat adiacenckich  – 
4. suma - 9 921 076,02 zł 

 
 

Największymi skutkami ekonomicznymi uchwalenia planu dla północno-zachodniej części miasta Lu-
bań są koszty zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną planowanych terenów. BudŜet miasta ze 
średnimi (z lat 2003 i 2004) rocznymi wydatkami inwestycyjnymi w wysokości około  
2 100 000 zł nie umoŜliwi w całości realizację infrastruktury na terenie objętym planem w krótkim 
okresie czasu.  

W celu wyposaŜenia planowanych terenów w infrastrukturę techniczną niezbędne będzie rozłoŜenie 
okresu inwestycyjnego na kilka lat. UmoŜliwi to rozłoŜenie kosztów oraz pozyskanie środków z fundu-
szy pomocowych. 

W przypadku przeprowadzanych przebudowy dróg naleŜy dokonać analizy potrzeb realizacji infra-
struktury podziemnej, w tym przypadku kanalizacji sanitarnej, i realizacje kanalizacji przeprowadzić 
wyprzedzająco lub w trakcie  przebudowy drogi. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe ustalenia planu miejscowego – nie stanowią decyzji inwestycyjnych a jedynie 
dyspozycje przestrzenne umoŜliwiające wprowadzenie inwestycji na określonych zasadach. Realiza-
cja ustaleń zawartych w projekcie planu uzaleŜniona jest od moŜliwości finansowych gminy ze wzglę-
du na ich finansowanie z budŜetu gminy. 
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3804 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 15 listopada 2005 r. 

w sprawie wydzielenia z zasobu Miasta Jelenia Góra lokali, które przezna-
czy si ę na wynajem jako lokale socjalne 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266) Rada Miejska uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§1 

1. Z zasobu mieszkaniowego Miasta Jelenia Góra wy-
dziela się lokale, które stanowić będą wyłącznie 
przedmiot najmu jako lokale socjalne. 

2. Wydzielone lokale mieszkalne staną się lokalami so-
cjalnymi po ich opróŜnieniu, z chwilą zawarcia umowy 
najmu lokalu socjalnego. 

3. Wykaz lokali, o których mowa w pkt 1, stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wyłącza się ze sprzedaŜy na rzecz najemców lokale 
określone w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY PLESKOT 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 
2005 r. (poz. 3804) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 15 listopada 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie zasad sprzeda Ŝy lokali u Ŝytkowych w bu-
dynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomo ści przeznaczo nych na 
cele  
                                             uŜytkowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 34 ust. 6 i art. 70 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 
dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaŜy 
lokali uŜytkowych w budynkach komunalnych oraz niektó-
rych nieruchomości przeznaczonych na cele uŜytkowe, 
wprowadza się następującą zmianę:  
– w § 3 uchwały w pkt 1, dopisuje się ppkt 6 o treści „w 

których lokale mieszkalne przeznaczone są wyłącznie 
do najmu jako lokale socjalne”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY PLESKOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

3806 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W K ĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniechowicach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę nowo powstałej ulicy w Gniechowi-
cach : ul. Jabłoniowa 

2. Przebieg i granica ulicy wymienionej w ust. 1 oznaczo-
na jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy w Kątach Wrocławskich. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listo-
pada 2005 r. (poz. 3806) 
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3807 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na teren ie miasta i gminy 
Bierutów 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w Bierutowic uchwala Regulamin Cmentarza 
Komunalnego na terenie Miasta i Gminy Bierutów o następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Cmentarze komunalne na terenie miasta i gminy Bie-
rutów stanowią mienie Gminy Bierutów. 

2. Eksploatację cmentarza prowadzi Administrator. 

§ 2 

Obowiązki Administratora: 
1. Prowadzenie księgi osób pochowanych na cmentarzu 

komunalnym w układzie rocznikowym.  
2. Prowadzenie planu sytuacyjnego grobów.  
3. Wyznaczanie miejsca na groby i miejsca rezerwacji na 

przyszłe pochówki. 
4. Wydawanie zezwoleń na postawienie nagrobka. 
5. Przygotowywanie i udostępnianie kaplicy dla ceremonii 

pogrzebowych. 
6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszyst-

kich urządzeń znajdujących się na cmentarzach ko-
munalnych.  

7. Pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy komunal-
nych i usługi cmentarne, których wysokość określa od-
rębna uchwała Rady Miejskiej w Bierutowic. 

8. Administrator upowaŜniony jest do kontrolowania po-
jazdów wwoŜących i wywoŜących ładunki na terenie 
cmentarza. 

9. Likwidacja grobów winna być poprzedzona informacją 
umieszczoną na grobie oraz na tablicy informacyjnej, 
co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji. 

§ 3 

Obowiązki korzystających z cmentarzy komunalnych: 
1. Dokonywanie opłat obowiązujących na cmentarzach 

komunalnych (potwierdzone odpowiednim dokumen-
tem wystawionym przez Administratora cmentarza). 

2. Utrzymanie ładu i porządku wokół grobu. 
3. Wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane 

przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp. Wyma-
gają uzgodnienia pisemnego z Administratorem cmen-
tarza. 

4. Firmy obsługujące uroczystości pogrzebowe zobowią-
zane są do: 
a. dbałości o urządzenia cmentarne, z których korzy-

stają, 
b. nieniszczenia grobów i nagrobków juŜ istniejących, 
c. nie niszczenia zieleni. 

5. Firmy przygotowujące groby, nagrobki i grobowce: 

a. ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody 
powstałe na skutek ich działań i zobowiązane są do 
pokrycia kosztów naprawy, 

b. ziemię wydobytą z miejsca pod grobowiec naleŜy 
wywieść z cmentarza. 

6. Składowanie nieczystości odbywać się moŜe wyłącz-
nie w miejscach do tego wyznaczonych. 

7. Umieszczanie ławek, budowli (ogrodzenia itp.) oraz 
obsadzanie grobów krzewami dopuszczalne jest wy-
łącznie w granicach wykupionego miejsca pochówku 
za zgodą Administratora cmentarza. 

8. Umieszczanie reklam, ogłoszeń itp. dozwolone jest 
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i po 
uzyskaniu zgody Administratora cmentarza. 

9. Wjazd na cmentarz jest dopuszczalny po uzyskaniu 
zgody Administratora cmentarza. 

§ 4 

Na terenie cmentarza zakazuje się:  
1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca. 
2. Zrywania kwiatów i niszczenia zieleni. 
3. Wprowadzania zwierząt.  
4. Niszczenia urządzeń cmentarnych i nagrobków. 
5. Przebywanie w stanie nietrzeźwym i spoŜywania alko-

holu. 
6. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki 

dorosłych. 

§ 5 

Cmentarze czynne są: 
1. W okresie od 1 kwietnia do 30 września od godz. 700 

do 2100, 
2. w okresie od 1 października do 31 marca od godz. 700 

do 1700, 
3. (w dniach 1 i 2 listopada od godz.700 do 2300). 

§ 6 

Dane o Administratorze cmentarza (nazwa, telefon, go-
dziny urzędowania oraz pełnione dyŜury) winny być 
umieszczone na tablicach ogłoszeniowych znajdujących 
się przy cmentarzu. 

§ 7 

Wszelkie skargi, wnioski i opinie dotyczące cmentarza 
przyjmuje Administrator cmentarza. Skargi na Administra-
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tora naleŜy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Bieru-
tów. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bierutów. 
 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3808 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat  
za przekształcenie prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo wła-
sności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala,
co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat za prze-
kształcenie prawa uŜytkowania wieczystego  
w prawo własności, jeŜeli przedmiotem decyzji o prze-
kształceniu jest nieruchomość wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe oraz nieruchomości rolne. 

§ 2 

Ustalić bonifikatę od opłat za przekształcenie prawa uŜyt-
kowania wieczystego w prawo własności w zaleŜności od 
okresu trwania uŜytkowania wieczystego: 
1. do 10 lat trwania uŜytkowania wieczystego bonifikata 

wynosi 80%, 
2. od 10 do 20 lat trwania uŜytkowania wieczystego boni-

fikata wynosi 85%, 
3. powyŜej 20 lat trwania uŜytkowania wieczystego boni-

fikata wynosi 90%. 

§ 3 

Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do 
przekształcenia uŜytkowania wieczystego w prawo wła-
sności ponosi wnioskodawca. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Mirsk. 

§ 5 

Uchyla się uchwałę nr LV/261/02 Rady Miejskiej Gminy 
Mirsk z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wyraŜenia zgody 
na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa 
uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fi-
zycznym w prawo własności. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej po-
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i 
Gminy Mirsk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ GMINY 

 
MAŁGORZATA KRASICKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 

 Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z 2004 r. z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Uznaje się za podlegające ochronie jako pomniki przyro-
dy  trzy drzewa – dęby szypułkowe  rosnące na terenie 
gminy Mirsk, a wymienione w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

W odniesieniu do pomników przyrody wymienionych  
w § 1 zabrania się: 
a) wycinania, niszczenia i uszkadzania drzew, 
b) zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści, 
c) umieszczania tablic, napisów ogłoszeń reklamowych 

niezwiązanych z ochroną pomników przyrody, 
d) wchodzenia na drzewa, zanieczyszczania terenu  

i rozniecania ognia w pobliŜu drzew, 
e) wznoszenia budynków budowli obiektów małej archi-

tektury i tymczasowych obiektów mogących mieć ne-

gatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować 
degradację krajobrazu, 

f) zaśmiecanie obiektu i terenu wokół niego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Mirsk. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ GMINY 

 
MAŁGORZATA KRASICKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2005 r. 
(poz. 3809) 

 
 
 

Lista drzew planowanych do uznania 
za Pomniki Przyrody przez Rad ę Miejsk ą Gminy Mirsk 

 
 
1. Dąb szypułkowy – rosnący w Brzezińcu, działka nr 48 stanowiąca własność Krzysztofa Supel, ob-

wód pierścienicy 452 cm.  

2. Dąb szypułkowy – rosnący w Karłowcu, działka nr 24/4 stanowiąca własność Jerzy Graniczko, 
przy drodze Mirsk – Gryfów Śl., obwód pierścienicy  512  cm.  

3. Dąb szypułkowy – rosnący w Mirsku, działka nr 136  w  obrębie II Mirsk – droga wojewódzka, ob-
wód pierścienicy 390 cm.  
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzeda Ŝy budynków i lokali mieszkal-
nych stanowi ących własno ść gminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 ze zmianami), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

W uchwale Nr III/13/98 Rady Gminy Sulików z dnia  
28 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaŜy budynków i 
lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy: 
1) w § 9 wyrazy „do 31 grudnia 2005 r.” zastępuje się 

wyrazami „do 31 grudnia 2006 r.”;  
2) w § 12 ust. 1 pkt 1 wyrazy „wadium w kwocie 350 zł” 

zastępuje się wyrazami „zaliczka w kwocie 550,00 zł”. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XII/99/03 Rady Gminy Sulików  
z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie uchwały  
w sprawie zasad sprzedaŜy budynków i lokali mieszkal-
nych stanowiących własność gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

FRANCISZEK FLESZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3811 
UCHWAŁA RADY GMINY W M ĘCINCE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć 
nauczycieli realizuj ących w ramach stosunku pracy obowi ązki okre ślone 
dla  
     stanowisk w ró Ŝnym tygodniowym obowi ązkowym wymiarze godzin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806) 
i art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, 
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) Rada Gminy w Męcince uchwala, co nastę-
puje: 

 

§ 1 1. Ustala się zasadę proporcjonalno ści  przy przelicza-
niu na części etatów tygodniowy obowiązkowy wymiar 
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godzin zajęć nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wy-
miarze godzin według wzoru: 

W = (x1 +x2): [(x 1: y1) + ( x2: y2)] 

gdzie : 
x1, x2 ... – oznacza ilość godzin poszczególnych sta-
nowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organi-
zacji szkoły, 
y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar go-
dzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowaw-
czych określoną dla danych stanowisk  
w art. 42 ust. 3 ustawy oraz w niniejszym paragrafie. 

2. Wymiar, o którym mowa w pkt 1, przyjmuje się  
w pełnych godzinach tak, Ŝe godzinę do 0,5 pomija 
się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 
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INFORMACJA  

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiany koncesji dla przedsi ębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyj-
na z siedzib ą w Wałbrzychu 

W dniu 25 listopada 2005 r. decyzją Prezesa URE nr WCC/81N/134/W/
/OWR/2005/AŁ dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności 
w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Wałbrzychu. 

 

Uzasadnienie 

 
Wnioskiem z dnia 9 września 2005 r., znak: TI-2/5783/2005, uzupełnianym w trakcie postę-
powania administracyjnego, Spółka wystąpiła o zmianę ww. decyzji, w związku ze zmianami 
w zakresie prowadzonej działalności polegającymi na: 

– zaprzestaniu działalności w kotłowniach w Kłodzku przy ul. Krasińskiego 1 i ul. Mickiewi-
cza 18, ze względu na upływ umownego terminu eksploatacji tych źródeł przez Przedsię-
biorstwo; obecnie ciepło wytwarzane jest w gazowych kotłach etaŜowych, 

– zaprzestaniu eksploatacji kotłowni w Kudowie Zdroju przy ul. Buczka 20 ze względu na 
wpięcie do systemu miejskiego zasilanego z kotłowni przy ul. Łąkowej 1a obiektów zasila-
nych z tej kotłowni, 

– modernizacji węglowych źródeł ciepła polegającej na zabudowie nowych kotłów  
typu ECO opalanych węglem kamiennym, połączonej ze zmniejszeniem mocy zainstalo-
wanej – kotłownie przy w Kłodzku ul Wojciecha 17, ul. Wodnej 3 i ul. Tum- 
skiej 2–4,  

– modernizacji węglowych źródeł ciepła polegającej na zabudowie nowych kotłów opalanych 
gazem ziemnym, połączonej ze zmniejszeniem mocy zainstalowanej – kotłownie w Kłodz-
ku przy ul. Armii Krajowej 5 i ul. Czeskiej 30a oraz w Strzegomiu przy  
ul. Paderewskiego 36; w tych przypadkach kotłownie stały się własnością Przedsiębior-
stwa (poprzednio były dzierŜawione), 

– modernizacji kotłowni w Strzegomiu przy ul. Dąbrowskiego 36 polegającej na zabudowie 
palnika gazowego i instalacji gazowej w miejsce palnika olejowego,  

– wyłączaniem z eksploatacji poszczególnych kotłów w źródłach ciepła, ze względu na po-
stępujący proces obniŜania zapotrzebowania na moc cieplną – źródła ciepła  
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w DzierŜoniowie ul. Świdnicka 38, Jaworze ul. Moniuszki i ul. Kuziennicza 4, Ząbkowicach 
Śląskich ul. Przemysłowa 2, Głuszycy ul. Kolejowa. 

 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 
32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1504 ze zmianami), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 25 listopa-
da 2005 r. nr WCC/81N/134/W/OWR/2005/AŁ zmienił swoją decyzję z dnia 25 września 
1998 r. nr WCC/81/134/U/3/98/AD z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w 
zakresie wytwarzania ciepła. 
 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 
 POŁUDNIOWO-ZACHODNI  

ODDZIAŁ TERENOWY 
z siedzibą we Wrocławiu  

 
ZASTĘPCA DYREKTORA 

Jadwiga Gogolewska 
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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