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2144 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 14 marca 2005 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
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 na podstawie uchwały nr 
IX/54/2003 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 lipca 2003 r. 
i uchwały nr XX/106/2004 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 maja 
2004 r. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 
§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycz-
nej KOWARY WOJKÓW. 

2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki 
urbanistycznej KOWARY WOJKÓW są załączniki 
do uchwały: 
1) nr 1  rysunek planu w skali 1:2000, 
2) nr 2  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, załącznik niepodlegający 
publikacji w dzienniku urzędowym, 

3) nr 3  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej należącej do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, załącznik niepod-
legający publikacji w dzienniku urzędowym. 

§ 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 
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oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni-
kające z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny za-
pis planu, będący załącznikiem graficznym 
do niniejszej uchwały, przedstawiony na mapie ewi-
dencyjnej z elementami sytuacyjno-wysokościowymi 
w skali 1:2000, 

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 życia i sprzyjający nawiązywa-
niu kontaktów społecznych ze względu na jego po-
łożenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 

6) terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
w którego każdym 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-
ważającą (dominującą) formą wykorzystania, a 
wprowadzenie innych niż 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) obowiązująca 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 może być przekroczo-
na od strony drogi przez żaden element obiektów 
budowlanych, 

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

11) dostępie 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) wysokość budynku – rozumie się przez to wyso-
kość budynku liczoną od najniższego poziomu tere-
nu przy budynku do najwyższego punktu jego kon-
strukcji, 

14) poziomie terenu – rozumie się przez to rzędną 
terenu nad poziomem morza przed wejściem głów-
nym do budynku, bądź jego samodzielnej części, 
niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń 
gospodarczych lub technicznych, 

15) kondygnacji – rozumie się przez to poziomą, nad-
ziemną lub podziemną część budynku, zawartą 
między podłogą na stropie lub warstwą wyrównaw-
czą na gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź 
warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdu-

jącego się nad tą częścią; za kondygnację uważa 
się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na stały pobyt ludzi oraz poziomą część bu-
dynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia tech-
niczne, mającą wysokość w świetle większą niż 
1,9 m, 

16) kondygnacji naziemnej – rozumie się przez to 
kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości 
w świetle co najmniej z jednej strony budynku znaj-
duje się powyżej poziomu terenu, a także każdą 
usytuowaną nad nią kondygnację, 

17) intensywności 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 pomnożoną 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 
także 50% sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 
wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, 

20) mieszkaniu – rozumie się przez to zespół pomiesz-
czeń mieszkalnych i pomocniczych, mających od-
rębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami bu-
dowlanymi, spełniający niezbędne warunki 
do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielne-
go gospodarstwa domowego, 

21) urządzeniach towarzyszących – rozumie się przez 
to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi dane-
go terenu w zakresie infrastruktury technicznej, 

22) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  ro-
zumie się przez to sposób zabudowy, w którym 
na każdą działkę budowlaną przypada jedno miesz-
kanie, 

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

24) zabudowie sanatoryjnej i uzdrowiskowej – rozu-
mie się przez to obiekty sanatoryjne, usług zdrowia 
oraz inne obiekty budowlane związane z lecznic-
twem wraz z zapleczem administracyjno-
usługowym, urządzeniami związanymi z ich obsługą,  

25) 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, 

26) usługach komercyjnych – rozumie się przez to 
funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie 
lub z przewagą funduszy niepublicznych w dziedzi-
nach: handlu, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa 
zdrowia, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, instytucji 
finansowych oraz ubezpieczeniowych, siedzib sto-
warzyszeń, związków, izb zawodowych 
i gospodarczych, jednostek projektowych, consultin-
gowych, instytucji gospodarczych, środków masowej 
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komunikacji, łączności oraz innych, których powyż-
sze grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a 
mają charakter usługowy i nie powodują negatyw-
nego oddziaływania (ponadnormatywnych zanie-
czyszczeń, zakłóceń środowiska oraz konfliktów są-
siedztwa) z innymi funkcjami, 

27) usługach turystyki – rozumie się przez to usługi 
hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty) oraz inne 
usługi świadczone turystom, 

28) usługach agroturystyki  rozumie się przez to 
formę turystyki, obejmującą usługi zakwaterowania, 
rekreacji i wypoczynku, bez usług handlu, wykony-
wane przez osoby fizyczne lub podmioty gospodar-
cze prowadzące gospodarkę rolną lub leśną, 

29) tereny zorganizowanej działalności inwestycyj-
nej  rozumie się przez to teren na którym przepro-
wadzone zostanie kompleksowe zagospodarowanie 
terenu w ramach jednej inwestycji, zgodnie 
z zapisami szczegółowymi dla tego terenu, 

30) terenach rehabilitacji istniejącej zabudowy – 
rozumie się przez to tereny o substandardowych wa-
runkach zamieszkania, pracy i usług, wynikających 
ze złego stanu technicznego i zbyt dużej gęstości 
zabudowy,  zagrożenia bezpieczeństwa oraz braków 
w infrastrukturze technicznej, przeznaczonych do 
poprawy lub kreacji walorów estetycznych, funkcjo-
nalnych i technicznych, 

31) terenach zdegradowanych – rozumie się przez to 
obszary zdegradowane przez eksploatację surow-
ców mineralnych, nieurządzone składowiska odpa-
dów komunalnych i przemysłowych oraz tereny ska-
żone przez substancje chemiczne. 

§ 3 

Zakres ustaleń planu 
Zakres ustaleń planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, 

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 podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, 

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

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

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu 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 służących organizacji imprez masowych. 

§ 4 

Obowiązujące ustalenia planu 
1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 

oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia poszczególnych terenów o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter infor-

macyjny.  

§ 5 

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

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

1) Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać: 
a) istniejące walory krajobrazowe, 
b) skalę, formę, detale architektoniczne i mate-

riały charakterystyczne dla regionalnego bu-
downictwa, 

c) zabudowę sąsiednią, 
d) rzeźbę terenu. 

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

3) Na obszarze objętym planem wyznacza się tere-
ny objęte zakazem zabudowy, oznaczone sym-
bolami: 
a) kolejno od 1 ZL1 do 16 ZL1, 
b) 1 ZL2, 2 ZL2, 3 ZL2, 4 ZL2, 
c) kolejno od 1 ZI1 do 11 ZI1, 
d) R1, 1 R2, 2 R2, 3 R2 i 4 R2, 
e) kolejno od 1 R4 do 16 R4, 
f) 1 RA1 i 2 RA1. 

4) Na obszarze objętym planem tereny górnicze,  
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożone 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 wyodrębnione te-
reny o tymczasowym zagospodarowaniu, urzą-
dzaniu i użytkowaniu nie wyznacza się. 

8) Na obszarze objętym planem tereny rehabilitacji 
istniejącej zabudowy nie wyznacza się. 
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9) Na obszarze objętym planem tereny zdegrado-
wane nie występują. 

10) Na obszarze objętym planem tereny służące or-
ganizacji imprez masowych nie wyznacza się. 

11) Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
zmiany rzeźby terenu. 

2. Zasady sytuowania linii zabudowy obowiązujące na 
obszarze objętym planem. 
1) Ustala się przebieg nieprzekraczalnych i obowiązu-

jących linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
2) W sytuacjach niewyznaczenia na rysunku planu li-

nii zabudowy ustala się minimalną odległość nie-
przekraczalnej linii zabudowy od linii rozgranicza-
jących dróg: 
a) głównych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KD(G)  10 m, 
b) lokalnych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KD(L)  8 m, 
c) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(D)  6 m, 
d) pieszo-jezdnych i pieszych, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami KDP i KP  5 m. 
3) W sytuacjach lokalizacji istniejącej zabudowy nie-

zgodnie z ustaleniami pkt 2 dopuszcza się możli-
wość jej rozbudowy, jeżeli ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej, z uwzględnieniem minimal-
nych odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających dróg. 

§ 6 
Ogólne zasady oraz standardy podziału terenów na 

działki budowlane 
Na terenie objętym planem ustala się: 
1) w zakresie dostępności działek: 

a) ustala się obowiązek wykonywania podziałów w 
sposób zapewniający dostępność do istniejącej, 
drogi publicznej klasy pieszo-jezdnej, dojazdowej 
lub ewentualnie lokalnej, 

b) w wypadku gdy niemożliwe jest spełnienie  
pkt 1, ustala się obowiązek wyznaczenia ogólno-
dostępnych dróg wewnętrznych o szerokości mi-
nimum 4,5 m, łączących nowe działki z drogami 
publicznymi klasy pieszo-jezdnej, dojazdowej lub 
ewentualnie lokalnej. 

2) minimalne szerokości frontu działki budowlanej: 
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, RM  

20 m, 
b) w zabudowie wolno stojącej oznaczonej symbolem 

MN  20 m, 
c) w zabudowie bliźniaczej oznaczonej symbolem MN 

 15 m, 
3) minimalną wielkość powierzchni nowych działek 

zgodnie z zapisami ustaleń szczegółowych dla po-
szczególnych terenów, 

4) formę posadowienia oraz zabezpieczenia budynków 
dla terenów narażonych na zwiększoną emisję rado-
nu, zgodną z odpowiednimi przepisami szczególnymi. 

§ 7 

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

KP, 
2) tereny obiektów transportu publicznego KS, KS/UT, 

3) tereny urządzeń infrastruktury technicznej E, 
4) tereny zbiorników i cieków wodnych WS, 
5) tereny usług UZ, UK, UZT, 
6) zieleni o charakterze publicznym ZL, ZP, ZP/UT, ZI, 

1ZPU. 
§ 8 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 
1. Na terenie objętym planem ustala się elementy prze-

strzeni publicznej: 
1) tereny usług sakralnych, turystyki, 
2) tereny zabudowy sanatoryjnej i uzdrowiskowej, 
3) tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej,  
4) tereny lasów, 
5) tereny dróg publicznych i obiektów transportu pu-

blicznego, 
2. Zasady zagospodarowania terenów będących ele-

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

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

gdy ustalenia szczegółowe 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. 

§ 9 

Ogólne zasady rozwoju infrastruktury technicznej 
1. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obej-

mować kompleksowe wykonanie uzbrojenia technicz-
nego. 

2. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się: 
1) korekty łuków dróg w celu poprawy warunków wi-

doczności i bezpieczeństwa ruchu, 
2) korektę istniejących przebiegów,  
3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na wa-

runkach określonych w przepisach szczególnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje technicz-
ne uzgodnione z zarządcami dróg, 

4) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej 
(przystanki, zatoki autobusowe), 

5) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ru-
chu reklam, 

6) do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg 
lub ich poszerzenia do docelowych parametrów, 
dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospoda-
rowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
nowych obiektów budowlanych. 

3. Wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej 
wraz z towarzyszącymi urządzeniami należy usytu-
ować pod ziemią, z przebiegiem w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, w uzgodnieniu z ich zarządcami 
z wyjątkiem elementów infrastruktury technicznej  o 
których mowa w ust. 7. 

4. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi 
bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie 
sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania 
ustaleń przepisów szczególnych i po uzgodnieniu 
z właścicielami lub zarządcami terenów. 
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5. Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia  
w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć teleko-
munikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji 
urządzeń technicznych na terenie objętym planem 
wymagają uzgodnienia z administratorami sieci. 

6. Wykonanie trwałych nawierzchni dróg należy poprze-
dzić zakończeniem prac związanych z realizacją in-
frastruktury technicznej. 

7. Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii 
energetycznych średniego i wysokiego napięcia. 

8. Należy dążyć do likwidacji napowietrznych elementów 
infrastruktury technicznej. 

9. Dopuszcza się lokalizację masztów telekomunikacyj-
nych i teletransmisyjnych: 
1) wyłącznie z wykorzystaniem istniejących obiektów 

budowlanych, przy jednoczesnym spełnieniu kryte-
riów wysokościowych określonych dla poszczegól-
nych terenów, 

2) na obszarze Góry Parkowej w formie wież wido-
kowych. 

§ 10 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie  
zaopatrzenia w wodę 

1. Ustala się zaopatrzenie dla celów socjalno-bytowych, 
usługowych i przeciwpożarowych z ujęcia wody Ko-
wary-Wojków poprzez odcinki istniejącego i projekto-
wanego systemu wodociągowego. 

2. Ustala się lokalizację rozdzielczej sieci wodociągowej 
w terenie zabudowanym lub przewidzianym 
do zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wa-
runków dostępności do wody dla celów przeciwpoża-
rowych. 

§ 11 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie  
kanalizacji sanitarnej 

1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych zgodnie  
z koncepcją programowo-przestrzenną  rozbudowy 
i modernizacji miejskiego systemu kanalizacyjnego 
miasta Kowar. 

2. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych 
do szczelnych bezodpływowych zbiorników. 

3. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz pod-
ziemnych. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorni-
ków na nieczystości płynne na terenach skanalizowa-
nych. 

5. Dopuszcza się, dla nieruchomości położonych na 
terenach nieskanalizowanych, słabo zurbanizowanych 
oraz agroturystycznych odprowadzanie ścieków sani-
tarnych do szczelnych bezodpływowych zbiorników 
lub oczyszczalni przydomowych. 

6. Ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych 
do kanalizacji deszczowej. 

§ 12 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie  
odprowadzania ścieków deszczowych 

1. Ustala się odprowadzanie ścieków deszczowych 
zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną  roz-
budowy i modernizacji miejskiego systemu kanaliza-
cyjnego miasta Kowar. 

2. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do-
puszcza się odprowadzanie ścieków deszczowych 
do istniejących elementów odwodnienia terenu po-
przez stosowne urządzenia służące oczyszczaniu 
ścieków deszczowych, w uzgodnieniu z zarządcą 
urządzeń. 

3. Ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych 
z budynków oraz utwardzonych parkingów i innych te-
renów komunikacji drogowej narażonych na skażenie 
substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, zgod-
nie z przepisami szczególnymi i warunkami określo-
nymi przez zarządcę sieci. 

§ 13 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie  
gospodarki odpadami 

Ustala się obowiązek gromadzenia i utylizacji stałych 
odpadów bytowo-gospodarczych według przyjętego na 
terenie gminy programu gospodarki odpadami oraz 
zgodnie z przepisami szczególnymi, a w szczególności: 
1) gromadzenie stałych odpadów bytowo-gospodarczych 

w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych przy po-
sesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wy-
wozu na zorganizowane wysypisko odpadów komu-
nalnych, 

2) wyznaczenie miejsc segregacji odpadów stałych na 
terenach publicznych. 

§ 14 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie 
 zaopatrzenia w ciepło 

1. Ustala się nakaz wykorzystywania nieuciążliwych 
źródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
łowego lub innych ekologicznych źródeł energii ciepl-
nej, zgodnie z przyjętymi „Założeniami projektu za-
opatrzenia Gminy Kowary w energię” oraz spełniają-
cych wymagania przepisów szczególnych. 

2. Ustala się nakaz likwidacji istniejących kotłowni na 
opał stały. 

3. W przypadku zorganizowanego systemu ogrzewania 
ustala się rozprowadzenie ciepła poprzez naziemne 
lub podziemne sieci ciepłownicze. 

4. Zaleca się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
5. Zaleca się stosowanie urządzeń grzewczych o wyso-

kiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń.  

§ 15 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie  
zaopatrzenia w gaz 

1. Rozbudowa i modernizacja rozdzielczej sieci gazowej 
na terenach istniejącego i nowego zainwestowania 
według technicznych warunków przyłączenia. 

2. Dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci poza li-
niami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu 
z właścicielami nieruchomości. Wymagane jest for-
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malne ustalenie zasad dostępności w sytuacjach awa-
ryjnych lub w celu  modernizacji sieci. 

§ 16 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie przesy-
łu energii elektrycznej i jej przesyłu 

1. Ustala się lokalizację stacji transformatorowych na 
terenach oznaczonych symbolem E. Stacje typu słu-
powego nie wyznaczono na rysunku planu.  

2. Ustala się adaptację istniejących stacji transformato-
rowych, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji 
lub likwidacji. 

3. Dopuszcza się lokalizację słupowych stacji transfor-
matorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem 
warunków technicznych wydanych przez zarządcę 
sieci elektroenergetycznej. 

4. Ustala się kablowanie istniejących odcinków sieci 
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną 
zabudową oraz w rejonach istniejącej i projektowanej 
zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

5. Dopuszcza się przebiegi lokalnych linii elektroenerge-
tycznych na terenach przewidzianych pod rozwój za-
budowy w liniach rozgraniczających dróg i ulic  
z wyłączeniem jezdni. 

6. Ustala się rozbudowę sieci kablowej elektrycznej wraz 
z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasila-
nia terenów nowego zainwestowania według tech-
nicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem 
normatywnych odległości od budynków i od innych 
sieci infrastruktury podziemnej. 

7. Ustala się wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej 
o napięciu 110 kV strefę ograniczonego użytkowania 
o szerokości 50 m (po 25 m z każdej strony linii). 

8. Ustala się wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej 
o napięciu 15 kV strefę ograniczonego użytkowania 
o szerokości 15 m (po 7,5 m z każdej strony linii). 

§ 17 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopa-
trzenia w sieć telekomunikacyjną 

1. Ustala się rozbudowę kablowych przewodów teleko-
munikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg 
z wyłączeniem jezdni, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o lokalizacji sieci oraz technicznymi wa-
runkami przyłączenia operatorów. 

2. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, sto-
sowanie bezprzewodowych systemów telekomunika-
cyjnych. 

3. Dopuszcza się lokalizację masztów telekomunikacyj-
nych zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 9. 

§ 18 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie  
melioracji 

1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się 
obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej 
sieci drenarskiej. 

2. Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek: 
1) zachowania naturalnych, niezagospodarowanych 

pasów zieleni o funkcji stref buforowych, 
2) zachowania stref, o minimalnej odległości 3 m 

od granicy cieków, wolnych od zainwestowania, w 

tym lokalizacji ogrodzeń, w celu zapewnienia moż-
liwości prac konserwacyjnych. 

3) zachowania stref, o minimalnej odległości 10 m 
od krawędzi skarp cieków, wolnej od zabudowy. 

3. Na obszarach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza 
się lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych 
i melioracyjnych. 

§ 19 

Obsługa obszaru objętego planem w zakresie miejsc 
parkingowych 

Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych dla na-
stępujących funkcji usługowych i zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca 

postojowe, w tym garaż na jeden budynek jednoro-
dzinny, 

2) zabudowa zagrodowa – 2 miejsca postojowe, w tym 
garaż na 1 budynek mieszkalny 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce 
postojowe na 1 mieszkanie, 

4) biura, urzędy  1 miejsce postojowe na każde  
50 m2 powierzchni użytkowej, 

5) obiekty handlowe i gastronomiczne  1 miejsce posto-
jowe na każde 20 m2 powierzchni użytkowej, 

6) uzdrowiska i sanatoria, hotele, pensjonaty, agrotury-
styka  1 miejsce postojowe na każde 3 łóżka, 

7) obiekty sportowe, domy kultury, świetlice, kina, kluby, 
biblioteki, kościoły i domy wyznaniowe – 1 miejsce 
postojowe na każdych 10 użytkowników jednocześnie, 

8) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie – 1 miejsce 
postojowe na każde 20 m2 powierzchni użytkowej, 

9) szkoły, przedszkola, żłobki – 1 miejsce postojowe na 
każdych 5 zatrudnionych. 

§ 20 

Zasady zagospodarowania terenów i obiektów  
podlegających ochronie konserwatorskiej 

1. W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy „B” 
ochrony konserwatorskiej: 
1) ustala się obowiązek uzgodnienia z właściwym 

konserwatorem zabytków działań inwestycyjnych 
w zakresie prowadzeniu prac ziemnych, przebu-
dowy, rozbudowy, a także zmiany funkcji obiektów 
figurujących w „wykazie zabytków architektury i 
budownictwa” oraz budowy nowych obiektów ku-
baturowych, zmieniających historycznie ukształto-
wane wnętrza urbanistyczne. 

2) ustala się zachowanie zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania, w tym: układu dróg 
i sposobu zagospodarowania terenów,  

3) zaleca się restaurację i modernizację techniczną 
obiektów o wartościach kulturowych z dostosowa-
niem współczesnej funkcji do historycznej wartości 
obiektów, 

4) ustala się wymóg dostosowania nowej zabudowy 
do historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie skali i formy zabudowy, przy założeniu harmo-
nijnego współistnienia elementów kompozycji hi-
storycznej i współczesnej. 

2. W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy 
„K1” ochrony krajobrazu kulturowego: 
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1) ustala się obowiązek opiniowania z właściwym 
konserwatorem zabytków nowych inwestycji oraz 
remontów i przebudów obiektów istniejących,  

2) obowiązuje ochrona krajobrazu naturalnego zwią-
zanego przestrzennie z historycznym założeniem 
sanatoryjnym, 

3) ustala się ochronę zieleni wysokiej i wprowadza 
wymóg konserwacji, odtwarzania oraz uzupełnia-
nia ubytków drzewostanów, 

4) zaleca się restaurację i modernizację techniczną 
obiektów o wartościach kulturowych z dostosowa-
niem współczesnej funkcji do historycznej wartości 
obiektów, 

5) ustala się wymóg dostosowania nowej zabudowy 
do historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie skali i formy zabudowy, przy założeniu harmo-
nijnego współistnienia elementów kompozycji hi-
storycznej i współczesnej, 

6) dopuszcza się lokalizację tras rekreacyjno- 
-sportowych, ścieżek zdrowia, ścieżek dydaktycz-
nych, ścieżek rowerowych, szlaków jazdy konnej, 
tras dla narciarstwa biegowego o nawierzchni wy-
łącznie wodoprzepuszczalnej, 

7) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych dla 
ruchu samochodowego o nawierzchni bitumicznej. 

3. W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy 
„K2” ochrony krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązuje ochrona naturalnego krajobrazu wzgó-

rza z zielenią wysoką, 
2) ustala się obowiązek opiniowania z właściwym 

konserwatorem zabytków wszelkiej formy inwesty-
cyjnej,  

3) ustala się ochronę zieleni wysokiej i wprowadza 
wymóg konserwacji, odtwarzania oraz uzupełnia-
nia ubytków drzewostanów, 

4) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy  
z wyjątkiem elementów małej architektury, 

5) dopuszcza się lokalizację wyłącznie tras pieszych 
o nawierzchni wodoprzepuszczalnej. 

4. W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy 
„E1” ochrony ekspozycji ustala się: 
1) obowiązek opiniowania z właściwym konserwato-

rem zabytków wszelkiej formy inwestycyjnej, 
2) zakaz nowej zabudowy, 
3) zakaz lokalizacji napowietrznych elementów infra-

struktury technicznej, 
4) zakaz lokalizacji elementów ogrodzeniowych, re-

klamowych oraz obiektów małej architektury, 
5) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej. 

5. W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy 
„E2” ochrony ekspozycji ustala się: 
1) obowiązek opiniowania z właściwym konserwato-

rem zabytków wszelkiej formy inwestycyjnej, 
2) zakaz zabudowy, 
3) zakaz lokalizacji napowietrznych elementów infra-

struktury technicznej,  
4) zakaz lokalizacji nieażurowych elementów ogro-

dzeniowych oraz wszelkich elementów reklamo-
wych, 

5) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej. 
6. Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków architek-

tury i budownictwa. 
1) W granicach planu zlokalizowane są obiekty znaj-

dujące się w rejestrze zabytków architektury i bu-
downictwa:. 

a) KW1  zamek „Nowy Dwór” Kowary – Radoci-
ny, ul. Sanatoryjna 2  nr rej. zab. 256  
z dnia 23 maja 1951 roku, 

b) KW2  park przy zamku „Nowy Dwór” – Rado-
ciny, ul. Sanatoryjna 2  nr rej. zab. 505/J z 
dnia 7 grudnia 1977 roku, 

c) KW3  budynek mieszkalny, ul. Sanatoryjna 9 – 
nr rej. zab. 1168/J z dnia 15 czerwca 1994 ro-
ku, 

d) KW4  budynek mieszkalny, ul. Sanatoryj- 
na 13 – nr rej. zab. 1148/J z dnia 7 sierpnia 
1993 roku, 

e) KW5 – willa, ul. Sanatoryjna 19 – nr rej. zab. 
1319/J z dnia 28 listopada 1997 roku, 

f) KW6 – sanatorium „Bukowiec”, ul. Sanatoryjna 
15 i „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27 wraz 
z parkiem w Kowarach  Wojkowie –  
nr rej. zab. 1051/J z dnia 8 grudnia 1990 roku, 

g) KW7 – budynek mieszkalny, ul. Wojska Pol-
skiego 2  nr rej. zab. 1346/J z dnia 5 paździer-
nika 1998 roku, 

2) Wszelkie prace remontowe, zmiany własności, 
zmiany funkcji i przeznaczenia obiektu wymagają 
pisemnej zgody właściwego konserwatora zabyt-
ków oraz objęte są rygorami prawnymi zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 21 

Zasady zagospodarowania i ochrony konserwator-
skiej zieleni ukształtowanej, szpalerów zieleni wyso-
kiej  
  wzdłuż cieków wodnych i ciągów komunikacyjnych 

1. W zakresie ochrony konserwatorskiej ustala się obję-
cie ochroną szpalerów drzew wyznaczonych na ry-
sunku planu oraz pomnika przyrody przy ulicy Świer-
kowej. 

2. Ochrona drzew, o których mowa w ust. 1 obejmuje: 
1) zachowanie istniejącego drzewostanu, z wyłącze-

niem fragmentów niezbędnych dla lokalizacji wę-
złów komunikacyjnych lub przeprowadzenia no-
wych przejazdów,  

2) odtwarzanie i uzupełnianie szpalerów z wykorzy-
staniem takich samych gatunków oraz pierwotnej 
lokalizacji drzew. 

3. W zakresie zagospodarowania zieleni z uwzględnie-
niem ustaleń zawartych w ust. 2, ustala się: 
1) projektowanie i prowadzenie prac melioracyjnych 

w sposób nieniszczący naturalnych zadrzewień, 
zwłaszcza rosnących nad brzegami cieków wod-
nych, 

2) uzupełnianie ubytków trwałymi i długowiecznymi 
gatunkami drzew, poza strefami ochrony ekspozy-
cji, o którym mowa w § 20 ust. 4 i 5. 

§ 22 

Zasady zagospodarowania strefy zagrożenia wodami 
spływającymi z terenów górskich i leśnych 

1. Na terenie objętym planem ustala się strefę zagroże-
nia wodami spływającymi z terenów górskich  
i leśnych, której obszar został przedstawiony na ry-
sunku planu. 

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
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1) zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzę-
cych, środków chemicznych i innych materiałów, 
które mogą zanieczyścić wody, 

2) zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów, w tym w szczególności ich składowania, 

3) uwzględnienie w konstrukcji i użytych materiałach 
nowo realizowanych obiektów zalewowego charak-
teru terenu,  

4) ustala się wymóg konserwacji układu melioracyj-
nego i drenażowego. 

§ 23 

Zasady zagospodarowania i ochrony terenów  
Rudawskiego Parku Krajobrazowego 

1. Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach 
Rudawskiego Parku Krajobrazowego. 

2. Na terenie parku obowiązują zasady zagospodarowa-
nia określone w planie ochrony Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego, a w szczególności zasady: 
1) ochrony przyrody nieożywionej i gleb, 
2) ochrony zasobów wodnych, 
3) ochrony ekosystemów lądowych, 
4) ochrony ekosystemów leśnych, 
5) ochrony fauny, 
6) ochrony walorów krajobrazowych i dóbr kultury, 
7) rozbudowy urządzeń dla ochrony powietrza, wód 

oraz prowadzenia gospodarki odpadami, 
8) udostępnienia parku dla turystów, 
9) zagospodarowania przestrzennego oraz kształto-

wania zabudowy. 
3. Wszelkie inwestycje i działania realizacyjne wymagają 

uzyskania opinii Dyrekcji Rudawskiego Parku Krajo-
brazowego, 

4. Na terenie parku zakazuje się: 
1) naruszania kształtu form przestrzennych głów-

nych elementów krajobrazu, 
2) eksploatacji surowców mineralnych, 
3) realizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska oraz mogących pogorszyć stan śro-
dowiska, 

4) budowy ciągów komunikacyjnych, wiążących się 
z dużą dewastacją terenu, 

5) lokalizacji składowisk oraz wylewisk odpadów 
przemysłowych i komunalnych, zanieczyszczają-
cych wody, gleby oraz powietrze, 

6) zalesiania łąk i pastwisk, cennych pod względem 
przyrodniczym, bez uzgodnienia z organami 
ochrony przyrody, 

7) naruszania stosunków wodnych, regulacji rzek 
oraz potoków, niekorzystnie wpływających na 
cenne ekosystemy przyrodnicze, 

8) wykonywania melioracji wodnych bez uzgodnie-
nia z organami ochrony przyrody, 

9) zabijania, niszczenia, a także uszkadzania 
wszystkich gatunków fauny i flory, 

10) niszczenia śródpolnych zadrzewień oraz zakrze-
wień, 

11) lokalizacji nowych samodzielnych masztów tele-
komunikacyjnych i teletransmisyjnych  
z wyjątkiem ustaleń zawartych w § 9 ust. 9. 

§ 24 

Zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby 
ochrony środowiska przyrodniczego 

Na terenie objętym planem ustala się: 
1) konieczność respektowania obowiązujących przepi-

sów, szczególne dotyczących ochrony i kształtowania 
środowiska, 

2) zakaz lokalizowania w granicach działek obiektów  
i urządzeń usługowych zaliczonych do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko wy-
magających sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, 

3) ograniczenie norm uciążliwości prowadzonej działal-
ności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczysz-
czeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie joni-
zującego promieniowania elektromagnetycznego do 
granic własności terenu na jakim jest lokalizowana, 

4) bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych 
oraz gruntów, 

5) wykonanie powierzchni terenów komunikacji i parkin-
gów w sposób uniemożliwiający przenikanie zanie-
czyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód grunto-
wych, 

6) wymóg działań na rzecz poprawy stanu środowiska 
niezależnie od funkcji terenu. 

R o z d z i a ł   2 

Przepisy szczegółowe 
§ 25 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 M1 do 4 M1 ustala się przeznacze-
nie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z istniejącą zabudową wieloro-
dzinną. 

2. Dla terenów M1 dopuszcza się: 
1) usługi handlu, gastronomii i turystyki, wbudowane 

w parterze budynku funkcji podstawowej, nieprze-
kraczające 40% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże wbudowane lub dobudowane z maksymal-
nie dwoma stanowiskami, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-
nu, 

5) obiekty małej architektury, 
6) ogrodzenia. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) nowej zabudowy wielorodzinnej, 
2) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-

ży, 
3) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
4) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych 

 900 m2, z wyjątkiem ustaleń pkt 2, 
2) minimalna wielkość nowych działek budowlanych 

o charakterze plombowym  400 m2, 
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

na działkach o których mowa w pkt 1, ustala się 
na 0,35, 
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4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 
na działkach o których mowa w pkt 2, ustala się 
na 0,5, 

5) ustala się w obrębie działki budowlanej, o której 
mowa w pkt 1, lokalizację jednego samodzielne-
go obiektu mieszkalnego jednorodzinnego o po-
wierzchni zabudowy liczącej od 120 do 160 m2, 

6) ustala się w obrębie działki budowlanej o charak-
terze plombowym, o której mowa w pkt 2, lokali-
zację jednego samodzielnego obiektu mieszkal-
nego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 
liczącej od 100 do 120 m2, 

7) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 
9 m, 

8) dopuszcza się lokalizację jednokondygnacyjnych 
garaży i budynków gospodarczych dobudowa-
nych lub wbudowanych w bryłę budynku miesz-
kalnego, 

9) ustala się dla nowej zabudowy dachy wielospa-
dowe o symetrycznym układzie połaci i spadkach 
45°48°, pokryte dachówką ceramiczną lub łup-
kiem w kolorach naturalnych, 

10) okap o szerokości co najmniej 60 cm, 
11) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 

istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowe-
go kąta nachylenia połaci dachowych, 

12) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych  
i lukarn, 

13) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

14) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
15) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
16) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 26 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 MW1, 2 MW1, 4 MW1 i 7 MW1 ustala się prze-
znaczenie podstawowe – tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej. 

2. Dla terenów 1 MW1, 2 MW1, 4 MW1 i 7 MW1 do-
puszcza się: 
1) garaże wbudowane lub dobudowane, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) urządzenia rekreacyjne i place zabaw dla dzieci, 
4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
ustala się na 0,2, 

3) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej nie mo-
że przekroczyć 12 m, 

4) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
ustala się utrzymanie dotychczasowego kąta na-
chylenia połaci dachowych, 

5) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

6) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 27 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 3 MW1 i 5 MW1 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. 

2. Dla terenów 3 MW1 i 5 MW1 dopuszcza się: 
1) garaże wbudowane lub dobudowane, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) urządzenia rekreacyjne i place zabaw dla dzieci, 
4) obiekty małej architektury, 
5) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu, 
6) ogrodzenia. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,4, 
2) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu  pokry-
cia i kąta nachylenia połaci dachowych, 

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

5) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
7) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 28 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
6 MW1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Dla terenu 6 MW1 dopuszcza się: 
1) garaże wbudowane lub dobudowane, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
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3) urządzenia rekreacyjne i place zabaw dla dzieci, 
4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,8, 
2) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu  
 pokrycia i kąta nachylenia połaci dachowych, 

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

5) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
7) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 29 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
8 MW1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Dla terenu 8 MW1 dopuszcza się: 
1) garaże wbudowane lub dobudowane, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) urządzenia rekreacyjne i place zabaw dla dzieci, 
4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-
ży, 

2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek  1000 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,35, 
3) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej nie mo-

że przekroczyć 12 m, 
4) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycz-

nym układzie połaci i spadkach pomiędzy 10°20°, 
5) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu  pokry-
cia i kąta nachylenia połaci dachowych, 

6) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

7) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
8) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
9) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 30 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 MW2 i 2 MW2 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. 

2. Dla terenów MW2 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parterze 

budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
20% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże wbudowane lub dobudowane, 
3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) urządzenia rekreacyjne i place zabaw dla dzieci, 
5) obiekty małej architektury, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych, 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych,  
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,6, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu  pokry-
cia i kąta nachylenia połaci dachowych, 

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

5) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
7) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 31 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MW3 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Dla terenu MW3 dopuszcza się: 
1) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 30% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
2) urządzenia rekreacyjne i place zabaw dla dzieci, 
3) obiekty małej architektury, 
4) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
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3. Zabrania się lokalizowania: 
1) nowej zabudowy, 
2) funkcji usługowych, przemysłowych, składowych i 

rzemieślniczych, 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych,  
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,6, 
3) nie dopuszcza się rozbudowy budynku, 
4) w przypadku modernizacji budynku ustala się 

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

5) ustala się utrzymanie istniejącego układu zieleni  
i ciągów komunikacyjnych, 

6) nie dopuszcza się grodzenia działek, 
7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  50% powierzchni działki, 
8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 32 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 MW/U1 i 2 MW/U1 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami komercyjnymi. 

2. Dla terenów 1 MW/U1 i 2 MW/U1 dopuszcza się: 
1) usługi dobudowane lub wbudowane w budynku 

mieszkalnym, 
2) garaże wbudowane lub dobudowane, 
3) zieleń urządzoną, zajmującą nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) urządzenia rekreacyjne i place zabaw dla dzieci, 
5) obiekty małej architektury, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,35, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu  pokry-
cia i kąta nachylenia połaci dachowych, 

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

5) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
7) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 33 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 MN1do 8 MN1 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolno stojącej o charakte-
rze willowym i pensjonatowym. 

2. Dla terenów MN1 dopuszcza się: 
1) usługi handlu, gastronomii i turystyki, wbudowane 

w parterze budynku funkcji podstawowej, nie prze-
kraczające 40% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże wbudowane lub dobudowane z maksymal-
nie dwoma stanowiskami, 

3) zieleń urządzona, 
4) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu, 
5) ogrodzenia, 
6) obiekty małej architektury. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-

ży, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek  1500 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,35, 
3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-

cję jednego samodzielnego obiektu mieszkalne-
go o powierzchni zabudowy liczącej od 160 do 
240 m2, z uwzględnieniem istniejącej rzeźby te-
renu, 

4) ustala się sposób kształtowania bryły i detalu 
nowych obiektów w nawiązaniu do budynków to-
warzyszących kompleksowi sanatoryjnemu, 

5) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

6) dopuszcza się lokalizację jednokondygnacyjnych 
garaży i budynków gospodarczych wbudowanych 
lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, 

7) ustala się dla nowej zabudowy dachy wielospa-
dowe o symetrycznym układzie połaci  
i spadkach 45°48°, pokryte dachówką cera-
miczną lub łupkiem w kolorach naturalnych,  
z okapem o minimalnej szerokości 60 cm, 

8) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 
istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowe-
go kąta nachylenia połaci dachowych, 

9) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i 
lukarn, 

10) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

11) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
12) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  60% powierzchni działki, 
13) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 34 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 99 –  9060  – Poz. 2144 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 MN2 do 23 MN2 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolno stojącej lub bliźnia-
czej. 

2. Dla terenów MN2 dopuszcza się: 
1) usługi handlu, gastronomii i turystyki, wbudowane 

w parterze budynku funkcji podstawowej, nie prze-
kraczające 40% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże wbudowane lub dobudowane z maksymal-
nie dwoma stanowiskami, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-
nu, 

5) ogrodzenia, 
6) obiekty małej architektury. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-

ży, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek  900 m2, 
2) minimalna wielkość nowych działek budowlanych 

o charakterze plombowym  400 m2, 
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

z wyjątkiem wskaźniku dla działek o których mo-
wa w pkt 2, ustala się na 0,35, 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 
na działkach o których mowa w pkt 2, ustala się 
na 0,5, 

5) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-
cję jednego samodzielnego obiektu mieszkalne-
go o powierzchni zabudowy liczącej od 120 do 
160 m2, 

6) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

7) dopuszcza się lokalizację jednokondygnacyjnych 
garaży i budynków gospodarczych dobudowa-
nych lub wbudowanych w bryłę budynku miesz-
kalnego, 

8) ustala się dla nowej zabudowy dachy wielospa-
dowe o symetrycznym układzie połaci  
i spadkach 45°48°, pokryte dachówką cera-
miczną lub łupkiem w kolorach naturalnych, 

9) okap o szerokości co najmniej 60 cm, 
10) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 

istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowe-
go kąta nachylenia połaci dachowych, 

11) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych  
i lukarn, 

12) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

13) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
14) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
15) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19, 

§ 35 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN3 i 2MN3 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej. 

2. Dla terenów MN3 dopuszcza się: 
1) usługi handlu, gastronomii i turystyki, wbudowane 

w parterze budynku funkcji podstawowej, nie prze-
kraczające 40% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże dobudowane z maksymalnie dwoma sta-
nowiskami, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-
ży, 

2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) minimalna wielkość nowych działek  1000 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,25, 
3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-

cję jednego samodzielnego obiektu mieszkalne-
go o powierzchni zabudowy liczącej od 100 do 
120 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

5) ustala się dla nowej zabudowy dachy dwuspa-
dowe o symetrycznym układzie połaci i spadkach 
45°48°, pokryte dachówką ceramiczną lub łup-
kiem w kolorach naturalnych, 

6) okap o szerokości co najmniej 60 cm, 
7) ustala się szczytowe usytuowanie budynku,  
8) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 

istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowe-
go kąta nachylenia połaci dachowych, 

9) nie dopuszcza się stosowanie okien połaciowych 
i lukarn, 

10) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty - maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

11) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
12) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
13) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 36 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MNU1 ustala się przeznaczenie podstawowe – 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej. 

2. Dla terenu MNU1 dopuszcza się: 
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1) usługi handlu, gastronomii i turystyki, wbudowane 
w budynku funkcji podstawowej, nie przekraczają-
ce 60% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże wbudowane lub dobudowane z maksymal-
nie dwoma stanowiskami, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,1, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu - pokrycia 
i kąta nachylenia połaci dachowych, 

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

5) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  50% powierzchni działki, 
7) dopuszcza się obiekty małej architektury, 
8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 37 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MNU2 ustala się przeznaczenie podstawowe – 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej. 

2. Dla terenu MNU2 dopuszcza się: 
1) usługi handlu, gastronomii oraz usługi turystyki, 

wbudowane w budynku funkcji podstawowej, nie 
przekraczające 60% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże wbudowane lub dobudowane z maksymal-
nie dwoma stanowiskami, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-
ży, 

2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad  
3,5 tony, 

3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,2, 
3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację 

jednego samodzielnego obiektu mieszkaniowo-
usługowego o powierzchni zabudowy liczącej od 
120 do 180 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

5) ustala się dla nowej zabudowy dachy dwuspa-
dowe o symetrycznym układzie połaci i spadkach 
45°48°, pokryte dachówką ceramiczną lub łup-
kiem w kolorach naturalnych, 

6) okap o szerokości co najmniej 60 cm, 
7) ustala się szczytowe usytuowanie budynku,  
8) nie dopuszcza się stosowanie okien połaciowych 

i lukarn, 
9) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-

nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

10) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
11) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
12) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 
§ 38 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 RM1, 2 RM1, 3 RM1, 4 RM1 i 5 RM1 ustala się 
przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy za-
grodowej w gospodarstwach rolnych  
i hodowlanych, która obejmuje zabudowę mieszka-
niową z możliwością częściowego lub całkowitego 
wykorzystania agroturystycznego. 

2. Dla terenów 1 RM1, 2 RM1, 3 RM1, 4 RM1  
i 5 RM1 dopuszcza się: 
1) usługi turystyki, wbudowane w budynku funkcji 

podstawowej, nieprzekraczające 50% jego po-
wierzchni użytkowej, 

2) garaże i obiekty gospodarcze wbudowane lub do-
budowane do budynku mieszkalnego, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) urządzenia rekreacyjne, związane z funkcją agro-
turystyczną, 

5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania funkcji: handlowych, prze-

mysłowych, składowych, rzemiosła uciążliwego oraz 
gastronomicznych niezwiązanych z agroturystyką. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) minimalna wielkość działek – 0,5 ha, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,1, 
3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-

cję jednego samodzielnego budynku o po-
wierzchni zabudowy od 160 do 240 m2, 
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4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
9 m, 

5) dopuszcza się powiększenie powierzchni zabu-
dowy gospodarczej i garażowej, nastawionej na 
produkcję rolną, do 90% powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego, 

6) ustala się dla nowej zabudowy dachy o syme-
trycznym układzie połaci i spadkach 45°48°, po-
kryte dachówką ceramiczną lub łupkiem w kolo-
rach naturalnych,  

7) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
ustala się utrzymanie dotychczasowego kąta na-
chylenia połaci dachowych, 

8) okap o szerokości co najmniej 60 cm, 
9) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych  

i lukarn, 
10) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-

nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

11) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
12) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  60% powierzchni działki, 
13) dopuszcza się obiekty małej architektury, 
14) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 39 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 6 RM1, 7 RM1, 8 RM1, 9 RM1 i 10 RM1 ustala 
się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych  
i hodowlanych, która obejmuje zabudowę mieszka-
niową z możliwością częściowego lub całkowitego 
wykorzystania agroturystycznego. 

2. Dla terenów 6RM1, 7RM1, 8RM1, 9 RM1 i 10 RM1 
dopuszcza się: 
1) usługi turystyki, wbudowane w budynku funkcji 

podstawowej, nieprzekraczające 50% jego po-
wierzchni użytkowej, 

2) garaże i obiekty gospodarcze wbudowane lub do-
budowane do budynku mieszkalnego, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) urządzenia rekreacyjne, związane z funkcją agro-
turystyczną, 

5) obiekty małej architektury, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania funkcji: handlowych, prze-

mysłowych, składowych, rzemiosła uciążliwego oraz 
usług gastronomicznych niezwiązanych  
z agroturystyką. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) minimalna wielkość działek, – 0,5 ha, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,07, 
3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-

cję jednego samodzielnego budynku o po-
wierzchni zabudowy od 120 do 180 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

5) ustala się dla nowej zabudowy dachy o syme-
trycznym układzie połaci i spadkach 45°48°, po-
kryte dachówką ceramiczną lub łupkiem w kolo-
rach naturalnych,  

6) ustala się szczytowe usytuowanie budynku, 
7) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowego kąta na-
chylenia połaci dachowych, 

8) okap o szerokości co najmniej 60 cm, 
9) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych  

i lukarn, 
10) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-

nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

11) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
12) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  60% powierzchni działki, 
13) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 40 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UT1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
usług turystyki z zielenią urządzoną. 

2. Dla terenu UT1 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parterze 

budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
30% jego powierzchni użytkowej, 

2) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców te-
renu, wbudowane w budynku funkcji podstawowej, 
nieprzekraczające 30% jego powierzchni użytko-
wej, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 70% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) urządzenia rekreacyjne, 
5) obiekty małej architektury, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych,  
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,1, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu  pokry-
cia i kąta nachylenia połaci dachowych, 

4) ustala się utrzymanie parkowego charakteru zieleni 
urządzonej, 

5) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

6) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  50% powierzchni działki, 
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8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 41 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UT2 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
usług turystyki. 

2. Dla terenu UT2 dopuszcza się: 
1) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
2) obiekty małej architektury, 
3) ogrodzenia, 
4) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, składo-

wych i rzemieślniczych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek 

budowlanych, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,04, 
3) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy 

maksymalnie do 20% jej pierwotnej powierzchni,  
4) w przypadku rozbudowy i modernizacji zabudowy 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy i dotychczasowego kąta nachylenia 
połaci dachowych,  

5) dopuszcza się lokalizację terenowych, urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych, 

6) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty - maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

7) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
8) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
9) obsługa komunikacyjna wyłącznie z drogi ozna-

czonej symbolem KD(D), 
10) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19.  

§ 42 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UT3 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
usług turystyki. 

2. Dla terenu UT3 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parterze 

budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
30% jego powierzchni użytkowej, 

2) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców te-
renu, wbudowane w budynku funkcji podstawowej, 
nieprzekraczające 30% jego powierzchni użytko-
wej, 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 70% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) urządzenia rekreacyjne, 
5) obiekty małej architektury, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowych budynków gospodarczych i garaży, 

2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych,  
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,5, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowej wysokości 
zabudowy, dotychczasowej formy dachu - pokrycia 
i kąta nachylenia połaci dachowych, 

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

5) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  30% powierzchni działki, 
7) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 43 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UT4 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
usług turystyki. 

2. Dla terenu UT4 dopuszcza się: 
1) tereny sportowo-rekreacyjne nieprzekraczające 

50% powierzchni terenu, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) obiekty małej architektury, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej zabudowy, 
2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się lokalizację terenowych, urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych, 
2) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 

działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m,  

3) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
4) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  50% powierzchni działki, 
5) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19.  

§ 44 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 UT5, 2 UT5, 3 UT5 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – tereny usług turystyki. 

2. Dla terenów UT5 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parterze 

budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
30% jego powierzchni użytkowej, 
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2) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców te-
renu, wbudowane w budynku funkcji podstawowej, 
nieprzekraczające 30% jego powierzchni użytko-
wej, 

3) garaże wbudowane lub dobudowane, 
4) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
5) urządzenia rekreacyjne, 
6) obiekty małej architektury, 
7) ogrodzenia, 
8) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych, 

3) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-
ży, 

4) nowych budynków mieszkaniowych lub usługo-
wych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) minimalna wielkość nowych działek  2000 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,4, 
3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-

cję jednego samodzielnego obiektu budowlanego 
o powierzchni zabudowy liczącej od 200 do 250 
m2, 

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
12 m, 

5) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 
ustala się utrzymanie dotychczasowego kąta na-
chylenia połaci dachowych, wysokości  
i ilości kondygnacji, 

6) ustala się dla nowej zabudowy dachy o syme-
trycznym układzie połaci i spadkach 45°48°, po-
kryte dachówką ceramiczną lub łupkiem  
w kolorach naturalnych, 

7) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

8) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
9) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
10) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 45 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UT6 ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług turystyki. 

2. Dla terenów UT6 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parterze 

budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
30% jego powierzchni użytkowej, 

2) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców te-
renu, wbudowane w budynku funkcji podstawowej, 
nieprzekraczające 30% jego powierzchni użytko-
wej, 

3) garaże wbudowane lub dobudowane, 
4) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 

5) urządzenia rekreacyjne, 
6) obiekty małej architektury, 
7) ogrodzenia, 
8) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych, 

3) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-
ży, 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek  1000 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,3, 
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowego kąta na-
chylenia połaci dachowych, wysokości i ilości kon-
dygnacji, 

4) wysokość nowej zabudowy w nawiązaniu do zabu-
dowy sąsiedniej na terenie UT6, 

5) ustala się dla nowej zabudowy dachy w nawiąza-
niu do zabudowy sąsiedniej na terenie UT6, pokry-
te dachówką ceramiczną lub łupkiem  
w kolorach naturalnych, 

6) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty - maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

7) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
8) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  50% powierzchni działki, 
9) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 46 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 UT7 i 2 UT7 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe – tereny usług turystyki. 

2. Dla terenów UT7 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parterze 

budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
30% jego powierzchni użytkowej, 

2) garaże wbudowane lub dobudowane, 
3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

2) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-
ży, 

3) budynków i lokali mieszkaniowych, 
4) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek  1500 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,25, 
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3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-
cję jednego samodzielnego obiektu usługowego 
o powierzchni zabudowy liczącej od 120 do 160 
m2, 

4) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 
9 m, 

5) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie po-
łaci w spadkach 45°48°, 

6) ustala się szczytowe usytuowanie budynku, 
7) w przypadku modernizacji i rozbudowy budynku 

ustala się utrzymanie dotychczasowego kąta na-
chylenia połaci dachowych, wysokości  
i ilości kondygnacji, 

8) dla nowej zabudowy oraz w przypadku moderni-
zacji lub rozbudowy  dachy pokryte dachówką 
ceramiczną lub łupkiem w kolorach naturalnych, 

9) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

10) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
11) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
12) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 47 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UZT1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy sanatoryjnej i uzdrowiskowej. 

2. Dla terenu UZT1 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parterze 

budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
30% jego powierzchni użytkowej, 

2) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców te-
renu, wbudowane w budynku funkcji podstawowej, 
nieprzekraczające 20% jego powierzchni użytko-
wej, 

3) zieleń urządzona, zajmująca minimum 70% po-
wierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) obiekty małej architektury, 
5) drogi wewnętrzne, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) dopuszcza się rozbudowę obiektów istniejących na 

obszarze nieprzewyższającym 10% obecnej  po-
wierzchni zabudowy budynku, 

3) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 
istniejącej ustala się utrzymanie ilości kondygnacji, 
wysokości budynków oraz kąta nachylenia połaci 
dachu z pokryciem dachówką ceramiczną, łupkiem 
lub innym materiałem w kolorze czerwonym, o fak-
turze zbliżonej do dachówki lub łupka,  

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, z wyjątkiem muru o któ-
rym mowa w pkt 5, 

5) ustala się nakaz utrzymania zabytkowego muru, 
6) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń wewnątrz 

terenu, 
7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej 70% powierzchni działki, 
8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 48 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UZT2 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy sanatoryjnej i uzdrowiskowej. 

2. Dla terenu UZT2 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii, wbudowane w parte-

rze budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 
30% jego powierzchni użytkowej, 

2) lokale mieszkalne, wbudowane w budynku funkcji 
podstawowej, nieprzekraczające 30% jego po-
wierzchni użytkowej, 

3) zieleń urządzona, zajmująca minimum 70% po-
wierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) obiekty małej architektury, 
5) drogi wewnętrzne, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) dopuszcza się rozbudowę obiektów istniejących na 

obszarze nieprzewyższającym 10% obecnej po-
wierzchni zabudowy budynku, 

3) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 
istniejącej ustala się utrzymanie ilości kondygnacji, 
wysokości budynków oraz kąta nachylenia połaci 
dachu z pokryciem dachówką ceramiczną, łupkiem 
lub innym materiałem w kolorze czerwonym, o fak-
turze zbliżonej do dachówki lub łupka,  

4) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, z wyjątkiem muru o któ-
rym mowa w pkt 5, 

5) ustala się nakaz utrzymania istniejącego muru, 
6) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń wewnątrz 

terenu, 
7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  70% powierzchni działki, 
8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 49 
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1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
U1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren za-
budowy usługowej, komercyjnej. 

2. Dla terenu U1 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) drogi wewnętrzne, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) budynków gospodarczych i garaży, 
2) funkcji usług turystycznych i usług publicznych 

oraz uciążliwych funkcji usługowych wymagają-
cych transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 
tony, 

3) funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, składo-
wych i rzemieślniczych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek 
budowlanych, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 
ustala się na 0,1, 

3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację 
jednego samodzielnego obiektu usługowego o 
maksymalnej powierzchni zabudowy do 50 m2, 

4) wysokość zabudowy usługowej nie może prze-
kroczyć 5,5 m, 

5) ustala się dla nowej zabudowy dachy o syme-
trycznym układzie połaci, o spadkach 45°48°, 
pokryte dachówką ceramiczną lub łupkiem kolo-
rze naturalnym, 

6) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty - maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

7) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
8) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  50% powierzchni działki, 
9) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie  

z drogi o symbolu KDP, 
10) ustala się ilość miejsc parkingowych  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 50 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
U2 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren za-
budowy usługowej, komercyjnej. 

2. Dla terenu U2 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 30% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) drogi wewnętrzne, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji usług publicznych, 
4) funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, składo-

wych i rzemieślniczych, 

5) garaży i zabudowy gospodarczej. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,9, 
3) dopuszcza się możliwość rozbudowy obiektów ist-

niejących w dniu uchwalenia planu, nie więcej niż 
o 10% powierzchni zabudowy rozbudowywanego 
budynku, 

4) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 
istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowej 
ilości kondygnacji naziemnych i wysokości budyn-
ku oraz dotychczasowego kąta nachylenia połaci 
dachowych i pokrycie dachów dachówką cera-
miczną lub łupkiem w kolorach naturalnych, 

5) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

6) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  30% powierzchni działki, 
8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 51 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
U3 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren za-
budowy usługowej, komercyjnej. 

2. Dla terenu U3 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 50% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) drogi wewnętrzne, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

2) funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, składo-
wych i rzemieślniczych, 

3) garaży i zabudowy gospodarczej. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek – 500 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,4, 
3) ustala się w obrębie działki lokalizację jednego 

samodzielnego obiektu usługowego o powierzchni 
zabudowy liczącej od 80 do 100 m2, 

4) wysokość zabudowy usługowej nie może przekro-
czyć 9 m, 

5) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycz-
nym układzie połaci, o spadkach 45°48°, pokryte 
dachówką ceramiczną lub łupkiem kolorze natural-
nym, 

6) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

7) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
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8) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  50% powierzchni działki, 

9) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 52 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
U4 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren za-
budowy usługowej, komercyjnej. 

2. Dla terenu U4 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 30% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) drogi wewnętrzne, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 

transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 
3) funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, składo-

wych i rzemieślniczych, 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,4, 
3) dopuszcza się możliwość rozbudowy obiektów ist-

niejących w dniu uchwalenia planu, nie więcej niż 
o 10% powierzchni zabudowy rozbudowywanego 
budynku, 

4) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 
istniejącej ustala się utrzymanie ilości kondygnacji, 
wysokości budynków oraz kąta nachylenia połaci 
dachu z pokryciem dachówką ceramiczną, łupkiem 
lub innym materiałem w kolorze czerwonym, o fak-
turze zbliżonej do dachówki lub łupka, 

5) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

6) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
8) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 53 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
U5 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren za-
budowy usługowej komercyjnej. 

2. Dla terenu U5 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 30% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) drogi wewnętrzne, 
4) obiekty małej architektury, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

2) funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, składo-
wych i rzemieślniczych, 

3) garaży i zabudowy gospodarczej. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek – 0,5 ha, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

ustala się na 0,1, 
3) ustala się w obrębie działki lokalizację obiektów 

usługowych o łącznej powierzchni zabudowy li-
czącej od 200 do 250 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

5) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 
istniejącej ustala się utrzymanie ilości kondygna-
cji, wysokości budynków oraz kąta nachylenia 
połaci dachu z pokryciem dachówką ceramiczną, 
łupkiem lub innym materiałem w kolorze czerwo-
nym, o fakturze zbliżonej do dachówki lub łupka, 

6) ustala się dla nowej zabudowy dachy wielospa-
dowe o symetrycznym układzie połaci  
i spadkach 45°48°, pokryte dachówką cera-
miczną lub łupkiem w kolorach naturalnych,  
z okapem o minimalnej szerokości 60 cm, 

7) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

8) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
9) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  20% powierzchni działki, 
10) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 54 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UMN1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy usługowo-mieszkaniowej z usługami 
komercyjnymi. 

2. Dla terenu UMN1 dopuszcza się: 
1) garaże wbudowane lub dobudowane z maksymal-

nie dwoma stanowiskami, 
2) zieleń urządzona, 
3)  obiekty małej architektury, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) wolno stojących budynków gospodarczych i gara-
ży, 

2) uciążliwych funkcji usługowych wymagających 
transportu dostawczego o tonażu ponad 3,5 tony, 

3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) minimalna wielkość nowych działek  2000 m2, 
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,25, 
3) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-

cję jednego samodzielnego obiektu usługowo-
mieszkalnego o powierzchni zabudowy liczącej 
od 160 do 240 m2, z uwzględnieniem istniejącej 
rzeźby terenu, 
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4) ustala się lokale mieszkalne, wbudowane, nie 
przekraczające 50% powierzchni użytkowej za-
budowy funkcji podstawowej, 

5) ustala się sposób kształtowania bryły i detalu 
nowych obiektów w nawiązaniu do budynków to-
warzyszących kompleksowi sanatoryjnemu, 

6) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

7) dopuszcza się lokalizację jednokondygnacyjnych 
garaży i budynków gospodarczych wbudowanych 
lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, 

8) ustala się dla nowej zabudowy dachy wielospa-
dowe o symetrycznym układzie połaci  
i spadkach 45°48°, pokryte dachówką cera-
miczną lub łupkiem w kolorach naturalnych,  
z okapem o minimalnej szerokości 60 cm, 

9) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 
istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowe-
go kąta nachylenia połaci dachowych, 

10) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych  
i lukarn, 

11) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty - maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

12) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
13) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  60% powierzchni działki, 
14) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 55 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UK1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
usług sakralnych. 

2. Dla terenu UK1 dopuszcza się: 
1) obiekty katechetyczne i lokale mieszkalne dla wła-

ścicieli lub zarządców terenu  dobudowane do 
zabudowy kościelnej i nie przekraczające 30% je-
go powierzchni zabudowy, 

2) obiekty małej architektury, 
3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 40% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej wolno stojącej zabudowy, 
2) funkcji usługowych innych niż funkcja podstawowa 

i dopuszczona uzupełniająca, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2)  nie dopuszcza się możliwości rozbudowy zabu-

dowy, 
3) w przypadku modernizacji istniejącej zabudowy 

ustala się utrzymanie dotychczasowej formy archi-
tektonicznej, wysokości i skali zabudowy, kształtu 
dachu oraz kąta nachylenia połaci dachowych, z 
zastosowaniem dotychczasowych materiałów, 

4) dopuszcza się pełne lub ażurowe formy grodzenia 
działek, o maksymalnej wysokości 1,5 m, 

5) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
7) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 56 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 ZL1 do 16 ZL1 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny lasów objęte zakazem 
zabudowy. 

2. Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymo-
gami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów. 

3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji re-
kreacyjno-sportowych, ścieżek zdrowia, ścieżek dy-
daktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków jazdy 
konnej, tras dla narciarstwa biegowego. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów budow-
lanych. 

§ 57 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 ZL2, 2ZL2, 3ZL2 i 4 ZL2 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny lasu o charakterze 
parkowym objęte zakazem zabudowy. 

2. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. 
3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji re-

kreacyjno-sportowych, ścieżek zdrowia, ścieżek dy-
daktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków jazdy 
konnej, tras dla narciarstwa biegowego z zastrzeże-
niem ustaleń zawartych w § 17. 

4. Dopuszcza się obiekty małej architektury. 
5. Ustala się zakaz wycinki drzew celem prowadzenia 

gospodarki leśnej. 
6. Ustala się nakaz prowadzenia prac celem utrzymania 

charakteru parkowego. 

§ 58 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 RU1, 2 RU1 i 3 RU1 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – tereny obsługi produkcji w gospo-
darstwach leśnych. 

2. Dla terenów RU1 dopuszcza się: 
1) lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców te-

renu, wbudowane w budynku funkcji podstawowej, 
nieprzekraczające 20% jego powierzchni użytko-
wej, 

2) usługi agroturystyczne, wbudowane w budynku 
funkcji podstawowej, nieprzekraczające 30% jego 
powierzchni użytkowej, 

3) garaże wraz budynkami gospodarczymi, 
4) obiekty małej architektury, 
5) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące, służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) innych obiektów usługowych niezwiązanych  
z agroturystyką, w tym handlu, 

2) funkcji przemysłowych. 
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4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

ustala się na 0,35, 
2) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
3) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 

9 m, 
4) ustala się dla nowej zabudowy dachy dwuspadowe 

o symetrycznym układzie połaci i spadkach 
45°48°, 

5) w przypadku modernizacji i rozbudowy obiektów 
istniejących ustala się utrzymanie dotychczasowej 
ilości kondygnacji naziemnych, wysokości budynku 
oraz dotychczasowego kąta nachylenia połaci da-
chowych i formy dachu, 

6) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty - maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

7) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
8) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
9) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 59 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 ZP1 i 2 ZP1 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe – tereny zieleni urządzonej. 

2. Dla terenów 1 ZP1 i 2 ZP1 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) obiekty usługowe, 
3) drogi wewnętrzne, w tym ścieżki piesze i rekre-

acyjne, 
4) ogrodzenia, 
5) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) funkcji mieszkaniowych, 
2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych, 
3) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 

stacji paliw i obsługi. 
4. Zasady oraz standardy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu: 
1) ustala się realizację nowej zabudowy usługowej 

w formie samodzielnej architektury ogrodowej – 
altany, pawilony ogrodowe, itp., 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
ustala się na 0,1, 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
obiektu usługowego  20 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może 
przekroczyć 6 m, 

5) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie po-
łaci w spadkach 20°50°, 

6) ustala się realizację zabudowy usługowej w for-
mie architektury ogrodowej – altany, pawilony 
ogrodowe, 

7) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinno-
ści, 

8) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób 
nienaruszający istniejące wartości środowiska 
przyrodniczego, 

9) dopuszcza się usuwanie drzew i wykonywanie 
robót ziemnych, 

10) dopuszcza się prowadzenie nowych odcinków 
cieków wodnych, 

11) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 
czynnej  90% powierzchni działki, 

12) ustala się wytyczenie ciągów komunikacji pieszej 
i rekreacyjnej po odcinkach już istniejących dróg i 
ścieżek gruntowych, 

13) dopuszcza się prowadzenie nowych odcinków 
sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 

14) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m,  

15) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych. 

§ 60 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 3 ZP1, 4 ZP1, 5 ZP1 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – tereny zieleni urządzonej. 

2. Dla terenów 3 ZP1, 4 ZP1, 5 ZP1 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) obiekty usługowe, 
3) terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne na obsza-

rze nieprzekraczającym 30% powierzchni działki, 
4) drogi wewnętrzne, w tym ścieżki piesze i rekre-

acyjne, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) funkcji mieszkaniowych, 
2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych, 
3) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 

stacji paliw i obsługi, 
4) upraw rolnych i ogrodowych. 

4. Zasady oraz standardy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

1) ustala się realizację nowej zabudowy usługowej 
w formie samodzielnej architektury ogrodowej – 
altany, pawilony ogrodowe, itp., 

2) ustala się maksymalną gęstość zabudowy usłu-
gowej 1 obiektu na 1 ha, 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
obiektu usługowego  50 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może 
przekroczyć 6 m, 

5) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie po-
łaci w spadkach 20°50°, 

6) ustala się realizację zabudowy usługowej w for-
mie architektury ogrodowej – altany, pawilony 
ogrodowe, 

7) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinno-
ści, 

8) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób 
nienaruszający istniejące wartości środowiska 
przyrodniczego, 

9) dopuszcza się usuwanie drzew i wykonywanie 
robót ziemnych, 

10) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych o 
maksymalnej powierzchni 1000 m2, 

11) dopuszcza się prowadzenie nowych odcinków 
cieków wodnych, 
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12) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 
czynnej  90% powierzchni działki, 

13) ustala się wytyczenie ciągów komunikacji pieszej 
i rekreacyjnej po odcinkach już istniejących dróg i 
ścieżek gruntowych, 

14) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych, 

15) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m. 

§ 61 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
6 ZP1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zieleni urządzonej. 

2. Dla terenu 6 ZP1 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) obiekty usługowe, 
3) terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne na obsza-

rze nieprzekraczającym 30% powierzchni działki, 
4) drogi wewnętrzne, w tym ścieżki piesze i rekre-

acyjne, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) funkcji mieszkaniowych, 
2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych, 
3) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 

stacji paliw i obsługi, 
4) zbiorników wodnych, 
5) upraw rolnych i ogrodowych. 

4. Zasady oraz standardy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

1) dopuszcza się realizację nowej zabudowy usłu-
gowej w formie samodzielnej architektury ogro-
dowej – altany, pawilony ogrodowe, itp., 

2) ustala się maksymalną gęstość zabudowy usłu-
gowej 1 obiektu na 1 ha, 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
obiektu usługowego  50 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może 
przekroczyć 6 m, 

5) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie po-
łaci w spadkach 20°50°, 

6) ustala się realizację nowej zabudowy w formie 
architektury ogrodowej – altany, pawilony ogro-
dowe, 

7) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinno-
ści, 

8) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób 
nienaruszający istniejące wartości środowiska 
przyrodniczego, 

9) dopuszcza się usuwanie drzew i wykonywanie 
robót ziemnych, 

10) dopuszcza się prowadzenie nowych odcinków 
cieków wodnych, 

11) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 
czynnej  90% powierzchni działki, 

12) ustala się wytyczenie ciągów komunikacji pieszej 
i rekreacyjnej po odcinkach już istniejących dróg i 
ścieżek gruntowych, 

13) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych, 

14) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m. 

§ 62 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ZP2 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zieleni urządzonej. 

2. Dla terenu ZP2 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) drogi wewnętrzne, w tym ścieżki piesze i rekre-

acyjne, 
3) ogrodzenia, 
4) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej zabudowy, z wyjątkiem wymienionych w ust. 
2, 

2) funkcji mieszkaniowych i usługowych, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych, 
4) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 

stacji paliw i obsługi, 
5) upraw rolnych i ogrodowych, 
6) zbiorników wodnych, 

4. Zasady oraz standardy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 
1) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinności, 
2) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób nie-

naruszający istniejące wartości środowiska przy-
rodniczego, 

3) dopuszcza się usuwanie drzew i wykonywanie ro-
bót ziemnych, 

4) dopuszcza się prowadzenie nowych odcinków cie-
ków wodnych, 

5) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  90% powierzchni działki, 

6) dopuszcza się wytyczenie nowych ciągów komuni-
kacji pieszej i rekreacyjnej, 

7) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych  

8) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m. 

§ 63 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1 ZP/W1 i 2 ZP/W1 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe – tereny zieleni urządzonej ze zbiornikami 
wodnymi. 

2. Dla terenów 1 ZP/W1 i 2 ZP/W1 dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury, 
2) obiekty usługowe, 
3) terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne na obsza-

rze nieprzekraczającym 30% powierzchni działki, 
4) drogi wewnętrzne, w tym ścieżki piesze i rekre-

acyjne, 
5) ogrodzenia, 
6) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
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3. Zabrania się lokalizowania: 
1) funkcji mieszkaniowych, 
2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych, 
3) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 

stacji paliw i obsługi, 
4) upraw rolnych i ogrodowych. 

4. Zasady oraz standardy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

1) ustala się realizację nowej zabudowy usługowej 
w formie samodzielnej architektury ogrodowej – 
altany, pawilony ogrodowe, itp., 

2) ustala się maksymalną gęstość zabudowy usłu-
gowej 1 obiektu na 1 ha, 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
obiektu usługowego  50 m2, 

4) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może 
przekroczyć 6 m, 

5) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie po-
łaci w spadkach 20°50°, 

6) ustala się realizację zabudowy usługowej w for-
mie architektury ogrodowej – altany, pawilony 
ogrodowe, 

7) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinno-
ści, 

8) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób 
nienaruszający istniejące wartości środowiska 
przyrodniczego, 

9) dopuszcza się usuwanie drzew i wykonywanie 
robót ziemnych, 

10) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych o 
powierzchni powyżej 1000 m2, 

11) dopuszcza się prowadzenie nowych odcinków 
cieków wodnych, 

12) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 
czynnej  90% powierzchni działki, 

13) ustala się wytyczenie ciągów komunikacji pieszej 
i rekreacyjnej po odcinkach już istniejących dróg i 
ścieżek gruntowych, 

14) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych  

15) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m. 

§ 64 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ZPU1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zieleni urządzonej. 

2. Dla terenu ZPU1 dopuszcza się: 
1) usługi handlu i gastronomii o maksymalnej po-

wierzchni zabudowy – 50 m2, 
2) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 95% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
3) terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne na obsza-

rze nieprzekraczającym 30% powierzchni działki, o 
nawierzchni wodoprzepuszczalnej, 

4) obiekty małej architektury, 
5) drogi wewnętrzne w tym ciągi piesze i rekreacyjne, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) funkcji mieszkaniowych oraz uciążliwych funkcji 
usługowych wymagających transportu dostawcze-
go o tonażu ponad 3,5 tony, 

2) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-
czych, 

3) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 
parkingów, garaży, stacji obsługi, 

4) upraw rolnych i ogrodowych, 
5) zbiorników wodnych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) minimalna wielkość nowych działek – 0,5 ha, 
2) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinności, 
3) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób nie-

naruszający istniejące wartości środowiska przy-
rodniczego, 

4) dopuszcza się poprzedzenie robót ziemnych pod 
warunkiem uzyskania opinii właściwego konserwa-
tora przyrody, 

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 6 m, 
6) ustala się dla nowej zabudowy dachy o symetrycz-

nym układzie połaci i spadkach 45°48°, pokryte 
dachówką ceramiczną lub łupkiem w kolorach na-
turalnych, 

7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  50% powierzchni działki, 

8) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m. 

§ 65 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1 ZPU2, 2 ZPU2 i 3 ZPU2 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – tereny zieleni urządzonej. 

2. Dla terenów ZPU2 dopuszcza się: 
1) zabudowa pensjonatowa, 
2) usługi lecznictwa prywatnego w ramach zabudowy 

pensjonatowej, nieprzekraczające 30% jej po-
wierzchni użytkowej 

3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 70% 
powierzchni biologicznie czynnej działki, 

4) obiekty małej architektury, 
5) drogi wewnętrzne w tym ciągi piesze i rekreacyjne, 
6) ogrodzenia, 
7) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) uciążliwych funkcji usługowych, 
2) funkcji przemysłowych, składowych, rzemieślni-

czych, 
3) upraw rolnych i ogrodowych, 
4) zbiorników wodnych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) minimalna wielkość działek budowlanych –  
0,5 ha, 

2) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinno-
ści, 

3) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób 
nienaruszający istniejące wartości środowiska 
przyrodniczego, 

4) ustala się poprzedzenie robót ziemnych pod wa-
runkiem uzyskania opinii właściwego konserwa-
tora przyrody, 
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5) wysokość nowej zabudowy nawiązywać musi do 
wysokości zabudowy otaczającej, nie więcej niż 9 
m, 

6) dopuszcza się stosowanie dominant o maksy-
malnej wysokości 12,0 m, 

7) ustala się w obrębie działki budowlanej lokaliza-
cję jednego samodzielnego obiektu pensjonato-
wego o powierzchni zabudowy liczącej od 180 do 
200 m2, z uwzględnieniem istniejącej rzeźby te-
renu, 

8) ustala się sposób kształtowania bryły i detalu 
nowych obiektów w nawiązaniu do budynków to-
warzyszących kompleksowi sanatoryjnemu, 

9) dopuszcza się lokalizację jednokondygnacyjnych 
garaży i budynków gospodarczych wbudowanych 
lub dobudowanych do budynku pensjonatowego, 
nieprzekraczających łącznie 30% jej powierzchni 
zabudowy, 

10) ustala się dla nowej zabudowy dachy wielospa-
dowe o symetrycznym układzie połaci  
i spadkach 45°48°, pokryte dachówką cera-
miczną lub łupkiem w kolorach naturalnych,  
z okapem o minimalnej szerokości 60 cm, 

11) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych  
i lukarn, 

12) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodze-
nia działek, w tym żywopłoty  maksymalna wy-
sokość ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wy-
sokość pełnej podbudowy 0,5 m, 

13) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych, 
14) minimalna wielkość powierzchni biologicznie 

czynnej  80% powierzchni działki, 
15) ustala się ilość miejsc parkingowych zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 19. 

§ 66 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ZP/UT1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
zieleni urządzonej. 

2. Dla terenu ZP/UT1 dopuszcza się: 
1) terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne nieprze-

kraczające 30% powierzchni działki, 
2) dopuszcza się odbudowę budynku byłej strzelnicy 

na istniejących fundamentach, 
3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 70% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) drogi wewnętrzne i piesze, 
5) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) nowej zabudowy za wyjątkiem określonych w ust. 
2, 

2) funkcji usługowych z wyjątkiem związanych  
z wykorzystaniem strzelnicy, 

3) funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, składo-
wych i rzemieślniczych, 

4) upraw rolnych i ogrodowych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinności, 
3) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób nie-

naruszający istniejące wartości środowiska przy-
rodniczego, 

4) dopuszcza się poprzedzenie robót ziemnych pod 
warunkiem uzyskania opinii właściwego konserwa-
tora przyrody, 

5) w przypadku odbudowy budynku byłej strzelnicy, 
ustala się odtworzenie ilości kondygnacji naziem-
nych, wysokości zabudowy, kąta nachylenia połaci 
dachowych oraz formy dachu, przy zastosowanie 
dachówki ceramicznej, łupka lub innych materiałów 
w kolorze czerwonym, o fakturze zbliżonej do da-
chówki lub łupka, 

6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  50% powierzchni działki, 

7) ustala się zakaz grodzenia terenu. 

§ 67 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 ZI1 do 11 ZI1 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej obję-
ty zakazem zabudowy. 

2. Dla terenów ZI1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów małej architektury. 
2) prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infra-

struktury technicznej. 
3. Zabrania się: 

1) prowadzenia upraw rolnych i ogrodowych, 
2) zabudowy terenu z wyjątkiem obiektów wymienio-

nych w ust. 2. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinności, 
2) dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób nie-

naruszający istniejące wartości środowiska przy-
rodniczego, 

3) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  95% powierzchni działki, 

4) ustala się zakaz grodzenia terenu. 

§ 68 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
R1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren rol-
niczy objęty zakazem zabudowy. 

2. Dla terenu R1 dopuszcza się: 
1) prowadzenie dróg gospodarczych, 
2) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych,  

w tym wydzielone ścieżki rowerowe i piesze, wy-
łącznie w granicach dróg gospodarczych, 

3) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
3. Zabrania się: 

1) zabudowy terenu, 
2) lokalizacji zbiorników wodnych, 
3) zalesienia terenu. 

§ 69 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 R2, 2 R2, 3 R2 i 4 R2 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – tereny rolnicze objęte zakazem zabu-
dowy. 

2. Dla terenów R2 dopuszcza się: 
1) prowadzenie dróg gospodarczych, 
2) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych, w tym 

wydzielone ścieżki rowerowe i piesze, wyłącznie w 
granicach dróg gospodarczych, 

3) zalesienie terenu, 
4) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
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3. Zabrania się: 
1) zabudowy terenu, 
2) lokalizacji zbiorników wodnych. 

§ 70 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
R3 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren rol-
niczy. 

2. Dla terenu R3 dopuszcza się: 
1) stawy hodowlane nieprzekraczające 20% po-

wierzchni działki i nie większe niż 1 ha, 
2) budynki gospodarcze niezbędne dla obsługi tere-

nów gospodarki rybackiej, 
3) zieleń urządzona, zajmująca nie mniej niż 80% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) drogi gospodarcze dla pojazdów rolniczych i ob-

sługi rolnictwa, 
5) trasy sportowo-rekreacyjne, w tym wydzielone 

ścieżki rowerowe i piesze, prowadzone wyłącznie 
w granicach dróg gospodarczych, 

6) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-
nu. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) lasów i zadrzewień, 
2) funkcji usługowych, mieszkaniowych, przemysło-

wych, składowych i rzemieślniczych, 
3) funkcji obsługi komunikacji z wyjątkiem dróg okre-

ślonych w ust. 2. pkt 4 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się w granicy działki lokalizację, nie-

zbędnego dla obsługi terenów gospodarki rybac-
kiej, jednego samodzielnego obiektu gospo-
darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy 
100 m2, 

2) wysokość zabudowy gospodarczej nie może prze-
kroczyć 5 m, 

3) maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, 
4) ustala się dachy o symetrycznym układzie połaci w 

spadkach 45°48°, pokryte dachówką ceramiczną 
lub łupkiem w kolorach naturalnych, 

5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
ustala się na 0,05. 

§ 71 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 R4 do 16 R4 ustala się przeznacze-
nie podstawowe – tereny rolnicze objęte zakazem 
zabudowy. 

2. Dla terenu R4 dopuszcza się: 
1) prowadzenie dróg gospodarczych, 
2) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych,  

w tym wydzielone ścieżki rowerowe i piesze, wy-
łącznie w granicach dróg gospodarczych, 

3) lokalizację terenowych urządzeń sportowych,  
o nawierzchni biologicznie czynnej i powierzchni 
nieprzekraczającej 10% powierzchni działki, 

4) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja 
nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-
wodne obszarów przyległych, 

5) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
3. Zabrania się: 

1) zabudowy terenu, 

2) zalesienia terenu. 

§ 72 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 RA1 i 2 RA1 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe – tereny rolnicze objęte zakazem zabudowy. 

2. Dla terenu RA1 dopuszcza się: 
1) obsługę usług agroturystycznych, 
2) terenowe obiekty sportowo – rekreacyjne nieprze-

kraczające 30% powierzchni działki, 
3) drogi gospodarcze, 
4) trasy sportowo-rekreacyjne wyłącznie w granicach 

dróg gospodarczych, 
5) zbiorniki wodne, których realizacja nie naruszy sto-

sunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych, 
6) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tere-

nu. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) obiektów budowlanych, 
2) funkcji mieszkaniowych oraz funkcji usługowych 

poza agroturystyczną, 
3) funkcji przemysłowych, składowych i rzemieślni-

czych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  90% powierzchni działki, 
3) dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeń 

sportowych o nawierzchni biologicznie czynnej, 
4) ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinności, 
5) ustala się zakaz zalesienia terenu. 

§ 73 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 WS1 do 6 WS1 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny wód śródlądowych – 
zbiorniki wodne. 

2. Dla terenów WS1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych 

i melioracyjnych pod warunkiem ich zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) ogrodzenia, 
3) sieci uzbrojenia technicznego terenu. 

3. Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych  
z wyjątkiem wymienionych w ust. 2. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się wprowadzenie, wzdłuż brzegów zbiorni-

ków wodnych, wielogatunkowej zieleni, 
2) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 

działek, w tym żywopłoty, maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m. 

§ 74 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 WS2 do 18 WS2 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny wód śródlądowych – 
cieki wodne. 

2. Dla terenów WS2 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych 

i melioracyjnych pod warunkiem ich zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 99 –  9074  – Poz. 2144 

2) sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
3. Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych  

z wyjątkiem wymienionych w pkt 2 ust. 2. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się zagospodarowanie  zgodnie z zapisami 

§ 18 ust. 2, 
2) dopuszcza się wprowadzenie, wzdłuż brzegów 

cieków wodnych, nowej wielogatunkowej zieleni. 

§ 75 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD(G)1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
drogi głównej  droga wojewódzka nr 367, relacji Je-
lenia Góra – Kowary – Kamienna Góra. 

2. Dla terenu KD(G)1 dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, służące wyłącznie uzbro-

jeniu technicznemu terenu, 
2) elementy ochrony przed szkodliwym wpływem ru-

chu na terenach zabudowanych przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

3) obiekty małej architektury. 
3. Zabrania się: 

1) wprowadzanie wjazdów z dróg nieujętych w planie 
oraz z posesji, 

2) lokalizacji miejsc postojowych, 
3) lokalizacji ścieżek rowerowych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-

czających  25 m, 
2) ustala się minimalną szerokość jezdni  7,0 m, 
3) przy terenach zabudowanych ustala się lokalizację 

obustronnych chodników o minimalnej szerokości 
1,5 m, 

4) poza terenem zabudowanym ustala się lokalizację 
obustronnych szpalerów zieleni wysokiej, 

5) ustala się lokalizację elementów ochrony przed ha-
łasem, w formie ekranów akustycznych, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

§ 76 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD(Z)1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
drogi zbiorczej  droga powiatowa. 

2. Dla terenu KD(Z)1 dopuszcza się: 
1) urządzenia towarzyszące, służące wyłącznie 

uzbrojeniu technicznemu terenu, 
2) elementy ochrony przed szkodliwym wpływem ru-

chu na terenach zabudowanych przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

3) obiekty małej architektury. 
3. Zabrania się: 

1) wprowadzanie wjazdów z dróg nieujętych w planie 
oraz z posesji, 

2) lokalizacji miejsc postojowych, 
3) lokalizacji ścieżek rowerowych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-

czających  15 m, 
2) ustala się minimalną szerokość jezdni  7,0 m, 
3) przy terenach zabudowanych ustala się lokalizację 

obustronnych chodników o minimalnej szerokości 
1,5 m, 

4) poza terenem zabudowanym ustala się lokalizację 
obustronnych szpalerów zieleni wysokiej. 

§ 77 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD(L)1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
drogi lokalnej  drogi powiatowe i gminne. 

2. Dla terenu KD(L)1 dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) wydzielone ścieżki rowerowe, 
3) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
4) elementy ochrony przed szkodliwym wpływem ru-

chu na terenach zabudowanych, przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

5) obiekty małej architektury. 
3. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-

czających  15 m, 
2) dopuszcza się na terenach zabudowanych zmniej-

szenie szerokości w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

3) ustala się minimalną szerokość jezdni  6,0 m, 
4) przy terenach zabudowanych ustala się lokalizację 

obustronnych chodników o minimalnej szerokości 
1,5 m,  

5) poza terenami zabudowanymi dopuszcza się loka-
lizację jednostronnych chodników o minimalnej 
szerokości 2,0 m, 

6) ustala się lokalizację wydzielonych ścieżek rowe-
rowych o minimalnej szerokości 1,5 m. 

§ 78 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 KD(D)1 do 5 KD(D)1 ustala się 
przeznaczenie podstawowe – tereny dróg dojazdo-
wych  drogi gminne. 

2. Dla terenów KD(D)1 dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) ścieżki rowerowe, 
3) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
4) elementy ochrony przed szkodliwym wpływem ru-

chu na terenach zabudowanych przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

5) obiekty małej architektury. 
3. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-

czających  10 m, 
2) dopuszcza się na terenach zabudowanych zmniej-

szenie szerokości w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

3) ustala się minimalną szerokość jezdni  5,0 m, 
4) przy terenach zabudowanych ustala się lokalizację 

obustronnych chodników o minimalnej szerokości 
1,5 m,  

5) poza terenami zabudowanymi dopuszcza się loka-
lizację jednostronnych chodników o minimalnej 
szerokości 2,0 m, 

6) ustala się lokalizację ścieżek rowerowych o mini-
malnej szerokości 1,5 m. 

§ 79 
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1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 KDW1, 2 KDW i 3 KDW ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych  
drogi z późniejszą możliwością przekwalifikowania na 
drogi publiczne. 

2. Dla terenów KDW1 dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) ścieżki rowerowe, 
3) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
4) obiekty małej architektury. 

3. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-

czających  10 m, 
2) dopuszcza się na terenach zabudowanych zmniej-

szenie szerokości w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

3) ustala się minimalną szerokość jezdni  5,0 m, 
4) przy terenach zabudowanych ustala się lokalizację 

obustronnych chodników o minimalnej szerokości 
1,5 m,  

5) poza terenami zabudowanymi dopuszcza się loka-
lizację jednostronnych chodników o minimalnej 
szerokości 2,0 m, 

6) ustala się lokalizację ścieżek rowerowych o mini-
malnej szerokości 1,5 m. 

§ 80 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami kolejno od 1 KDP1 do 37 KDP1 ustala się prze-
znaczenie podstawowe – tereny dróg pieszo-
jezdnych. 

2. Dla terenów KDP1 dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) ścieżki rowerowe, 
3) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
4) obiekty małej architektury. 

3. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodaro-

wanie jezdni oraz ciągów pieszych i rowerowych w 
formie uliczek ruchu uspokojonego, 

2) ustala się, dla ruchu jednokierunkowego, minimal-
ną szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m, 

3) ustala się, dla ruchu dwukierunkowego, minimalną 
szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m, 

4) ustala się, dla ruchu jednokierunkowego, minimal-
ną szerokość jezdni – 3,0 m, 

5) ustala się, dla ruchu dwukierunkowego, minimalną 
szerokość jezdni  5,0 m, 

6) w przypadku wydzielenia ruchu pieszego ustala się 
lokalizację jednostronnych chodników o minimalnej 
szerokości 1,5 m, 

7) ustala się obowiązek spełnienia parametrów dróg 
przeciwpożarowych. 

§ 81 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KP1 i 2KP1 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe – tereny dróg pieszych. 

2. Dla terenów KP1 dopuszcza się: 
1) ścieżki rowerowe, 

2) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-
nicznemu terenu, 

3) obiekty małej architektury. 
3. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się jednoprzestrzenne zagospodarowanie 

ciągów pieszych i rowerowych, 
2) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-

czających – 4,0 m, 
3) ustala się obowiązek spełnienia parametrów dróg 

przeciwpożarowych. 

§ 82 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KR1, 2KR1, 3KR1, 4KR1, 5KR1 i 6KR1 ustala 
się przeznaczenie podstawowe – tereny dróg go-
spodarczych, rokadowych. 

2. Dla terenów KR1 dopuszcza się: 
1) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych, w tym 

ścieżki rowerowe, 
2) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
3)  obiekty małej architektury. 

3. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się jednoprzestrzenne zagospodarowanie 

dróg, 
2) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-

czających – 3,0 m, 
3) ustala się zagospodarowanie dróg wyłącznie  

o nawierzchni powierzchni biologicznie czynnej. 

§ 83 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KS1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
komunikacji samochodowej – garaże. 

2. Dla terenu KS1 dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną, zajmującą nie mniej niż 30% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
2) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
3) obiekty małej architektury. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) funkcji usługowych, mieszkaniowych, przemysło-

wych, składowych i rzemieślniczych, 
2) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 

stacji paliw i obsługi technicznej pojazdów. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 3,5 

m, 
2) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, 
3) ustala się stosowanie nawierzchni utwardzonej, 
4) nawierzchnię utwardzoną należy skanalizować, a 

zanieczyszczone wody deszczowe odprowadzić 
zgodnie z zasadami określonymi w § 9, 

5)  zakazuje się urządzania stanowisk postojowych 
pojazdów ciężarowych, 

6) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  20% powierzchni działki. 

§ 84 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 KS2 i 2 KS2 ustala się przeznaczenie podsta-
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wowe – tereny komunikacji samochodowej– par-
kingi. 

2. Dla terenów KS2 dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną, zajmującą nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
2) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
3) obiekty małej architektury. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) zabudowy za wyjątkiem wymienionych w ust. 2, 
2) funkcji usługowych, mieszkaniowych, przemysło-

wych, składowych i rzemieślniczych, 
3) funkcji obsługi komunikacji samochodowej, w tym 

stacji paliw i obsługi technicznej pojazdów. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się stosowanie nawierzchni utwardzonej, 
2) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-

nej  20% powierzchni działki, 
3) zakazuje się urządzania stanowisk postojowych 

pojazdów ciężarowych, 
4) nawierzchnię utwardzoną należy skanalizować, a 

zanieczyszczone wody deszczowe odprowadzić 
zgodnie z zasadami określonymi w § 9. 

§ 85 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KSU1 ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 
komunikacji samochodowej– stacja paliw. 

2. Dla terenu KSU1 dopuszcza się: 
1) lokalizację punktów informacji turystycznej, 
2) funkcje handlu, gastronomii i usług turystycznych, 

nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni 
użytkowej zabudowy o funkcji podstawowej, 

3) zieleń urządzoną, zajmującą nie mniej niż 20% 
powierzchni biologicznie czynnej działki. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) stacji obsługi pojazdów, warsztatów samochodo-

wych, 
2) funkcji hotelowych i pensjonatowych, 
3) innych funkcji usługowych oraz mieszkaniowych, 

przemysłowych, składowych i rzemieślniczych. 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych,  
2) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 

6 m, 
3) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, 
4) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy 

istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowej 
ilości kondygnacji naziemnych, wysokości budynku 
oraz kąta nachylenia połaci i formy dachu, 

5) ustala się stosowanie nawierzchni utwardzonej, 
6) nawierzchnię utwardzoną należy skanalizować,  

a zanieczyszczone wody deszczowe odprowadzić 
zgodnie z zasadami określonymi w § 9, 

7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  20% powierzchni działki, 

8) nie dopuszcza się grodzenia działki. 

§ 86 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 KS/U1 i 2 KS/U1 ustala się przeznaczenie 

podstawowe – tereny komunikacji samochodowej – 
parking z zapleczem usługowym. 

2. Dla terenów KS/U1 dopuszcza się: 
1) lokalizację punktów informacji turystycznej, 
2) handel, gastronomię i usługi turystyczne, 
3) zieleń urządzoną, zajmującą nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
5) obiekty małej architektury. 

3. Zabrania się lokalizowania: 
1) stacji paliw i obsługi pojazdów, 
2) funkcji hotelowych i pensjonatowych, 
3) innych funkcji usługowych oraz mieszkaniowych, 

przemysłowych, składowych i rzemieślniczych, 
4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) ustala się w obrębie działki lokalizację obiektów 

usługowych o maksymalnej łącznej  powierzchni 
zabudowy 5% powierzchni działki,  

3) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 
5,5 m, 

4) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, 
5) ustala się stosowanie nawierzchni utwardzonej, 
6) nawierzchnię utwardzoną należy skanalizować, a 

zanieczyszczone wody deszczowe odprowadzić 
zgodnie z zasadami określonymi w § 9, 

7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  20% powierzchni działki, 

8) nie dopuszcza się grodzenia działki. 

§ 87 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 KS/U2, 2 KS/U2 i 3 KS/U2 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny komunikacji samo-
chodowej– parking z zapleczem usługowym. 

2. Dla terenów KS/U2 dopuszcza się: 
1) lokalizację punktów informacji turystycznej, 
2) handel, gastronomię i usługi turystyczne, 
3) zieleń urządzoną, zajmującą nie mniej niż 20% 

powierzchni biologicznie czynnej działki, 
4) urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu tech-

nicznemu terenu, 
5) obiekty małej architektury, 
6) obiekty związane z obsługą komunikacji zbiorowej 

 przystanki i wiaty. 
3. Zabrania się lokalizowania: 

1) stacji paliw i obsługi pojazdów, 
2) funkcji hotelowych i pensjonatowych, 
3) innych funkcji usługowych oraz mieszkaniowych, 

przemysłowych, składowych i rzemieślniczych, 
4) miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) nie dopuszcza się wydzielania nowych działek bu-

dowlanych, 
2) ustala się w obrębie działki lokalizację obiektów 

usługowych, w tym obsługi komunikacji zbiorowej, 
o maksymalnej łącznej  powierzchni zabudowy 
10% powierzchni działki, 

3) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 
5,5 m, 

4) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 99 –  9077  – Poz. 2144 

5) ustala się stosowanie nawierzchni utwardzonej, 
6) nawierzchnię utwardzoną należy  

a zanieczyszczone wody deszczowe odprowadzić 
zgodnie z zasadami określonymi w § 9, 

7) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czyn-
nej  20% powierzchni działki, 

8) nie dopuszcza się grodzenia działki. 

§ 88 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 E1, 2 E1, 3 E1, 4 E1 i 5 E1 ustala się przezna-
czenie podstawowe – tereny urządzeń elektroener-
getycznych – stacje transformatorowe. 

2. Dla terenu E1 dopuszcza się prowadzenie dróg nie-
zbędnych do obsługi urządzeń elektroenergetycznych. 

3. Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych oprócz 
obiektów uzbrojenia technicznego. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację 

jednego obiektu o maksymalnej powierzchni zabu-
dowy 5 m2, 

2) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 
8,0 m, 

3) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

4) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych. 

§ 89 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1 W1, 2 W1 i 3 W1 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – tereny urządzeń zaopatrywania w 
wodę. 

2. Dla terenów W1 dopuszcza się prowadzenie dróg 
niezbędnych do obsługi urządzeń zaopatrywania w 
wodę. 

3. Zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych oprócz 
obiektów uzbrojenia technicznego. 

4. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się w obrębie działki budowlanej lokalizację 
jednego obiektu o maksymalnej powierzchni zabu-
dowy 50 m2, 

2) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 
5,0 m, 

3) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia 
działek, w tym żywopłoty  maksymalna wysokość 
ogrodzeń 1,5 m, w tym maksymalna wysokość 
pełnej podbudowy 0,5 m, 

4) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych. 
R o z d z i a ł   3 

Przepisy końcowe 
§ 90 

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do 
wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym pla-
nem, służące 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 mieszkaniowej 

M, MW, MW/U, MN, MNU   30%, 
2) tereny nowo projektowanej zabudowy zagrodowej RM 

 30%, 
3) tereny nowo projektowanych usług U, UMN, UT, UK, 

UZT, KSU, KS/U, KS/UT  30%, 
4) pozostałe tereny zainwestowane niebędące zadania-

mi celu publicznego  30%, 
5) tereny objęte zadaniami celu publicznego  0%. 

§ 91 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kowary. 

§ 92 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ CWYNAR
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. 
(poz. 2144) 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jed-
nostki urbanistycznej KOWARY WOJKÓW 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.) 
Rozstrzyga się sposób rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY WOJKÓW w nastę-
pujący sposób: 
1. Złożoną przez Ryszarda Terlegę uwagę dotyczącą wyjaśnienia wszystkich skrótów znajdują-

cych się na mapie planu zagospodarowania przestrzennego  uwzględnia się, wskazując na 
wyjaśnienia zawarte w legendzie rysunku planu oraz tekście planu; 

2. Złożone przez Ryszarda Terlegę uwagi dotyczące: 
1) dopuszczenia możliwości lokalizacji ogrodzenia na działce nr 294, wokół zbiornika wodnego, 

ze względu na bezpieczeństwo  uwzględnia się, ustalając zapis – dopuszcza się wyłącz-
nie ażurowe formy grodzenia działek, o wysokości pomiędzy 1,31,5 m, nie dopuszcza się 
ogrodzeń betonowych; 

2) zmiany funkcji z zieleni izolacyjnej ZI na zieleń urządzoną na działce nr 294, wokół zbiornika 
wodnego  uwzględnia się, ustalając zapis – teren o funkcji zieleni urządzonej o symbolu 
ZP; 

3) przesunięcia linii rozgraniczającej terenu o funkcji RM o ok. 20 m, kosztem funkcji RA (ze 
względu na przebiegającą napowietrzną linię energetyczną) na działkach nr 312  
i 314/2  uwzględnia się wprowadzając korektę na rysunku planu zgodnie z treścią uwagi; 

4) zmiany przebiegu ciągu pieszego z zachowaniem odcinka do stacji energetycznej, prowa-
dzonego po drodze rolnej, (dz. nr 292) będącej we władaniu komunalnym, ze względu na 
chęć połączenia działek w jeden kompleks; proponowany przebieg: przez działki 294, 306 
lub 307 po zachodniej części zbiornika wodnego  uwzględnia się; 

5) dopuszczenia prowadzenia upraw rolnych na terenach o funkcji zieleni urządzonej ZP  nie 
uwzględnia się, utrzymując zapis „ustala się utrzymanie naturalnej formy roślinności”, w 
tym wypadku łąk i pastwisk; 

6) likwidacji wydzielonego ciągu pieszego KP prowadzonego przy działce 105  uwzględnia 
się wprowadzając przebieg ciągu pieszego w liniach rozgraniczających drogi KD(L); 

3. Złożoną przez Elżbietę i Jerzego Nowaka uwagę dotyczącą likwidacji wydzielonego ciągu pie-
szego KP prowadzonego przez działkę 101/6  uwzględnia się wprowadzając przebieg ciągu 
pieszego w liniach rozgraniczających drogi KD(L); 

4. Złożoną przez Krystynę Ławrzaszek uwagę dotyczącą likwidacji wydzielonego ciągu pieszego 
KP prowadzonego przy działce 105  uwzględnia się wprowadzając przebieg ciągu pieszego w 
liniach rozgraniczających drogi KD(L); 

5. Złożoną przez Elżbietę Szpakiewicz uwagę dotyczącą likwidacji wydzielonego ciągu pieszego 
KP prowadzonego przy działce 105  uwzględnia się wprowadzając przebieg ciągu pieszego w 
liniach rozgraniczających drogi KD(L); 

6. Złożoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Mienia Wojewódz-
kiego uwagi dotyczące budynku mieszkalno-usługowego na ulicy Sanatoryjnej 29 zlokalizowa-
nego na terenie o funkcji sanatoryjnej i uzdrowiskowej o symbolu UZT 
1) dopuszczenia w funkcji podstawowej lub uzupełniającej przeznaczenia budynku na cele 

mieszkaniowe  uwzględnia się, ustalając zapis funkcji sanatoryjnej i uzdrowiskowej  
o symbolu UZT2 „dopuszcza się  lokale mieszkalne, wbudowane w budynku funkcji pod-
stawowej, nieprzekraczające 30% jego powierzchni użytkowej”; 

2) wydzielenia nowej działki budowlanej zgodnie z decyzją WKZ nr 111/04 z dnia  
26 kwietnia 2004 r.  uwzględnia się, wykreślając zapis „nie dopuszcza się wydzielania 
nowych działek budowlanych”; 

7. Złożoną przez mieszkańców budynku przy ul. Sanatoryjnej 29 uwagę dotyczącą zmiany funkcji 
przedmiotowego budynku zlokalizowanego na terenie o funkcji sanatoryjnej  
i uzdrowiskowej o symbolu UZT  nie uwzględnia się, ustalając zapis dla funkcji sanato-
ryjnej i uzdrowiskowej o symbolu UZT2 „dopuszcza się  lokale mieszkalne, wbudowane w 
budynku funkcji podstawowej, nieprzekraczające 30% jego powierzchni użytkowej”; nie-
uwzględnienie wynika z zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego dla tego terenu. 

8. Złożoną przez Krystynę Rogowską uwagę dotyczącą wprowadzenie zapisu umożliwiającego za-
istnienia usług o charakterze lecznictwa prywatnego jako uzupełnienie funkcji podstawowej na 
działce 101/5  uwzględnia się wprowadzając zapis dopuszczający usługi lecznictwa prywat-
nego jako funkcję uzupełniającą na terenach o funkcji ZPU2. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. 
(poz. 2144) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,  
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań 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. Realizacja inwestycji. 

 
W związku z uchwaleniem planu miejscowego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Ko-
wary-Wojków konieczna jest realizacja poniższych inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej: 
1) nowe odcinki sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej, wchodzących w skład Karko-

noskiego Systemu, 
2) poszerzenie ulicy J. Gielniaka (symbol w planie 2KD(D)1, 
3) realizacja ulicy (symbol w planie 3KD(D)1) łączącej ulicę Sanatoryjną z ulicą Wojska Pol-

skiego, 
4) realizacja drogi pieszo-jezdnej (symbol w planie 12KDP1), 
5) poszerzenie ulicy Jagiellońskiej (symbol w planie 4KD(D)1), 
6) realizacja ulicy (symbol w planie 4KD(D)1) łączącej ulicę Jagiellońską z obwodnicą. 

2. Zasady finansowania. 
Z wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika synteza wydatków i 
wpływów bezpośrednio związana z realizacją infrastruktury technicznej będącej zadaniami wła-
snymi gminy. Należą do nich po stronie kosztów  inwestycje w zakresie infrastruktury technicz-
nej należącej do zadań własnych gminy, po stronie dochodów  opłaty adiacenckie.  
Wynikłe koszty przewyższają w znacznym stopniu możliwe do uzyskania dochody związane 
z realizacją ustaleń planu miejscowego dla jednostki urbanistycznej Kowary-Wojków. 
Wynikające z prognozy wielkości dochodów gminy oraz wielkości kosztów spowodowanych 
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaleca się podzielić 
realizację inwestycji na trzy okresy: do 2007, do 2013 i po 2013. 
Do 2007 roku nastąpi, w przypadku wsparcia ze strony funduszy unijnych, realizacja inwestycji 
wchodzących w skład Karkonoskiego Systemu. W przypadku braku ww. wsparcia realizacja na-
stąpi w latach 20072013 i finansowana będzie ze środków własnych gminy oraz z ewentual-
nych innych pozyskanych funduszy pomocowych.  
W przypadku pozyskania środków pomocowych inwestycje drogowe realizowane będą po 2007 
roku, a w sytuacji braku wsparcia realizacja nastąpi dopiero po roku 2013. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 
z dnia 5 maja 2005 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy, dla 
obszaru ograniczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od 
wschodu  
– linią rozgraniczającą projektowany przebieg ulicy Kazimierza Wielkiego, 
od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów 
                       i od zachodu – granicą terenów kolejowych 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz zgodnie z 
uchwałą nr XXIV/268/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 września 2004 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy, dla
obszaru ograniczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od wscho-
du – linią rozgraniczającą projektowany przebieg ulicy K. Wielkiego, od południa 
– granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu – granicą 
terenów kolejowych, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnica, uchwa-
lonego uchwałą 
nr XXXI/339/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 marca 2005 r. uchwala się, 
co następuje: 

 
 

D Z I A Ł  I 
Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu 

§ 1 
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej 
„Zawiszów ” w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego 
od północy – granicą administracyjną miasta, od 
wschodu – linią rozgraniczającą projektowany prze-
bieg ulicy K. Wielkiego, od południa – granicą terenów 
zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu – 
granicą terenów kolejowych, zwaną planem „Zawi-
szów II”, w celu utworzenia strefy przemysłowej. 

2. Granicę obszaru objętego zmianą planu, stanowią: od 
północy – granica administracyjna miasta, od wscho-
du – linia rozgraniczająca projektowany przebieg ulicy 
Kazimierza Wielkiego, od południa – granica terenów 
zainwestowanych Osiedla Zawiszów, od zachodu – 
granica terenów kolejowych. 

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na ry-
sunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, sta-

nowiący integralną część planu; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia o sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2 

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

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

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

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

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

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu i różnych zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania; 

4) oznaczenia klasyfikacji technicznej ulic; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
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6) obszary zieleni wewnętrznej, wyłączone z lokaliza-
cji zabudowy. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienio-
ne w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną lub stanowią 
propozycje zagospodarowania terenu. 

3. Symbol literowy oznaczenia funkcji terenu wydzielo-
nego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie 
podstawowe. 

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

§ 4 
Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 

planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określo-

nym rodzaju przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi; 

3) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć 
wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudo-
wanej budynkami stałymi do powierzchni odpowiada-
jących im działek wyznaczonych w danym terenie; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię określoną odległością od linii rozgrani-
czającej terenu, która nie może być przekroczona 
przy usytuowaniu bryły budynku, z wyjątkiem wysu-
niętych maksymalnie o 3,5m podcieni lub stref wej-
ściowych i gospodarczych, których łączna długości 
wzdłuż linii zabudowy nie może przekroczyć 25% dłu-
gości elewacji frontowej budynku; 

5) usługach – należy przez to rozmieć funkcję terenów, 
obiektów lub ich części, obejmujące: 
a) administrację, biura, kancelarie, obsługę działalno-

ści gospodarczej; 
b) usługi informatyczne i łączności; 
c) usługi badawczo-rozwojowe; 
d) usługi edukacyjne; 
e) usługi projektowe; 
f) handel; 
g) gastronomię; 
h) usługi ochrony zdrowia, z wyjątkiem usług,  

o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 – Prawo 
ochrony środowiska; 

i) usługi nieprodukcyjne związane z konsumpcją in-
dywidualną; 

j) usługi hotelarskie; 
k) urządzenia obsługi komunikacji, w tym stacja LPG; 
l) i inne. 

D Z I A Ł  II 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i warunków  
zagospodarowania terenów 

R o z d z i a ł  1 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające  

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 

§ 5 
1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny, wyznaczo-

ne na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla 
których określa się następujące przeznaczenie  
i zasady zagospodarowania: 
1) teren oznaczony symbolem P przeznacza się pod 

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazy-

nów, z dopuszczeniem następującego przezna-
czenia uzupełniającego, obejmującego: 
a) usługi, 
b) obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej, 
c) tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, 
d) obiekty budowlane i urządzenia obsługi komu-

nikacji samochodowej i transportu, w tym stacje 
paliw, 

e) zieleń urządzoną, 
f) drogi wewnętrzne; 

2) tereny oznaczone symbolem U1 i U2 przeznacza 
się pod tereny zabudowy usługowej, dla których 
obowiązują ustalenia: 
a) na terenach oznaczonych symbolem U1 i U2 

dopuszcza się następujące przeznaczenie uzu-
pełniające: 
– zieleń urządzoną, 
– drogi wewnętrzne, 
– obiekty budowlane i urządzenia infrastruktu-

ry technicznej, 
b) przeznaczenie uzupełniające, wymienione w 

punkcie a, może zajmować łącznie całą po-
wierzchnię wyznaczonych liniami rozgranicza-
jącymi terenów; 

3) tereny oznaczone symbolem ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 i 
ZP5 przeznacza się pod tereny zieleni urządzonej, 
dla których obowiązują ustalenia: 
a) na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych 

symbolem ZP1 i ZP2 dopuszcza się następują-
ce przeznaczenie uzupełniające: 
– obiekty budowlane i urządzenia infrastruktu-

ry technicznej; 
– drogi wewnętrzne; 
– parkingi; 
– obiekty małej architektury, w tym kioski słu-

żące handlowi; 
– ścieżki rowerowe; 

b) na terenach oznaczonych symbolem ZP3, ZP4 i 
ZP5 dopuszcza się następujące przeznaczenie 
uzupełniające: 
– obiekty budowlane i urządzenia infrastruktu-

ry technicznej; 
– ścieżki rowerowe; 
– ulice wewnętrzne; 
– parkingi; 

c) przeznaczenie uzupełniające, wymienione w 
punkcie a) i b), może zajmować łącznie nie 
więcej niż 35% wyznaczonych liniami rozgrani-
czającymi terenów oznaczonych symbolem 
ZP1 i ZP2 oraz nie więcej niż 25% wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi terenów ozna-
czonych symbolem ZP3, ZP4  
i ZP5; 

4) tereny oznaczone symbolem E1, E2 i E3 przezna-
cza się pod tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka, z dopuszczeniem następujące-
go przeznaczenia uzupełniającego, obejmującego: 
a) zieleń urządzoną, 
b) inne urządzenia infrastruktury technicznej, nie- 

kolidujące z przeznaczeniem podstawowym. 
2. Oznaczone na rysunku planu linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania mogą zostać zmienione w stosun-
ku do linii oznaczonych na rysunku planu: 
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1) o 4,5m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi ulic; 
2) o 2,0m – w pozostałych przypadkach. 

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

R o z d z i a ł  2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
§ 6 

1. Układy zabudowy należy kształtować w formie zlokali-
zowanych wzdłuż ulic publicznych i dróg wewnętrz-
nych ciągów zabudowy wolno stojącej  
i zwartej lub w formie wydzielonych zespołów budow-
lanych. 

2. Poszczególne elementy zabudowy, wchodzące w 
skład, zarówno wolno stojącego budynku jak i wydzie-
lonego zespołu budowlanego, ukształtować harmonij-
nie i jednorodnie w zakresie kompozycji bryły i formy 
dachu oraz rozwiązań materiałowych  
i kolorystyki. 

3. Zaleca się lokalizowanie obiektów o funkcjach usłu-
gowych i biurowych od strony ulic publicznych. 

4. Na terenach wyznaczonych w planie, poza wyzna-
czoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabu-
dowy, w tym na granicy działki, dopuszcza się lokali-
zację portierni oraz pojedynczych obiektów małej ar-
chitektury i infrastruktury. 

5. Na oznaczonych na rysunku planu obszarach zieleni 
wewnętrznej dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury, parkingów, obiektów budowlanych i 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 7 

1. Na terenach wyznaczonych pod funkcje produkcyjne i 
usługowe należy przeznaczyć na cele zieleni określo-
ne, w ustaleniach planu, powierzchnie. 

2. W przypadku tworzenia nowych zespołów zieleni na-
leży je kształtować z zachowaniem następujących wa-
runków i form kompozycyjnych: 
1) w obrębie linii rozgraniczających ulic publicznych 

kształtować, w zależności od parametrów drogi, ja-
ko: 
a) szpalery drzew, kształtowane w sposób regu-

larny, z jednakowymi odległościami między 
drzewami, dostosowanymi do gatunku i pokroju 
drzewa; 

b) ciągi żywopłotów lub komponowane zgrupowa-
nia zieleni niskiej; 

2) na terenach zieleni urządzonej (oznaczonych sym-
bolem ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5) – w formie swo-
bodnie komponowanych układów oraz układów re-
gularnych (szpalerów) od strony ulic publicznych 
oraz publicznych ciągów pieszych  
i rowerowych; 

3) na terenie obiektów produkcyjnych magazynów i 
składów (oznaczonym symbolem P) oraz na tere-
nie zabudowy usługowej (oznaczonym symbolem 
U1 i U2 ): 

a) w formie układów pasmowych, usytuowanych 
po obrzeżach terenów (wzdłuż terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi); 

b) w formie swobodnie komponowanych układów 
w miejscach reprezentacyjnych oraz niezain-
westowanych, w tym wewnątrz poszczególnych 
działek wydzielonych w terenie; 

4) w zespołach parkingowych – w formie pojedyn-
czych drzew i zgrupowań zieleni niskiej, usytuowa-
nych w ciągach miejsc parkingowych lub w miej-
scach oddzielających poszczególne ciągi, przyjmu-
jąc zasadę, że na każde 10 stanowisk parkingo-
wych winny przypadać co najmniej 2 drzewa; 

5) roślinność gatunkowo zróżnicować ze względu na 
wysokość, walory ozdobne oraz zmienne właści-
wości w różnych porach roku. 

3. Dla obiektów przemysłowych oraz komunikacji  
i parkingów ustala się konieczność podczyszczania 
wód deszczowych, zgodnie z warunkami określonymi 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

4. Zanieczyszczenia, w rozumieniu powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa, spowodowane prowa-
dzoną działalnością, nie mogą wykraczać poza grani-
ce działki budowlanej, na której zlokalizowany jest 
obiekt będący źródłem uciążliwości. 

5. Na terenach objętym planem nie wyznacza się tere-
nów podlegających ochronie akustycznej, o których 
mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska. 

R o z d z i a ł  4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac bu-
dowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytko-
wych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku 
ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeolo-
gicznych należy powiadomić właściwe służby konserwa-
torskie. 

R o z d z i a ł  5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania  
przestrzeni publicznej 

§ 9 

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

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

2) tereny zieleni urządzonej – ZP. 
2. Regulacji podlegają zasady zagospodarowania prze-

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

chitektury; 
2) ogrodzeń; 
3) ukształtowania i zagospodarowania terenu. 

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
umieszczenie tablic informacyjnych i reklamowych 
oraz przestrzenno-architektonicznych elementów in-
formacji, promocji i reklam. 
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4. Elementy przestrzenno-architektonicznych informacji, 
promocji i reklam mogą obejmować obiekty małej ar-
chitektury, w tym kioski służące funkcji informacji, re-
klamy i handlu, altany, słupy i tablice ogłoszeniowe 
oraz reklamowe wielofunkcyjne obiekty przestrzenno-
architektoniczne. 

5. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3 i 4, w 
obszarze przestrzeni publicznej wyznaczonej przez 
projektowane ulice, wymaga każdorazowego uzgod-
nienia z zarządcą ulicy. 

6. Dopuszcza się lokalizację reklam, informacji i obiek-
tów malej architektury w miejscach, zapewniających: 
1) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych; 
2) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów; 
3) spełnienie przepisów odrębnych, w tym technicz-

no-budowlanych. 
7. Wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych  

i placów publicznych dopuszcza się lokalizację ogro-
dzenia przy zachowaniu następujących warunków: 
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń 

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

2) poszczególne odcinki ogrodzenia winny zostać 
ukształtowane w formie ogrodzenia ażurowego; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna 
przekraczać wysokości 2,1 m; 

4) wzdłuż południowej granicy terenu oznaczonego 
symbolem P, dopuszcza się budowę ogrodzenia 
pełnego oraz wyższego, od określonego w  
pkt 3), w przypadku zapewnienia warunków do 
ochrony przed hałasem. 

R o z d z i a ł  6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy,  gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem P ustala się na-
stępujące parametry kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od ulicy 1KD Z – 10 m, 
b) od ulicy KD Z (ul. Kazimierza Wielkiego) i tere-

nów kolejowych, zlokalizowanych poza obsza-
rem planu – 10 m, 

c) od ulicy 2KD L – 10 m; 
d) od pozostałych linii rozgraniczających terenu – 

oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowla-

nej – 0,80; 
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki budowlanej – 0,10. 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem U1, U2, ustala się 

następujące parametry kształtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od ulicy 1KD Z – 10 m, 
b) od ulicy 2KD Z – 30 m, 
c) od ulicy 1KD L – 15 m, 

d) od pozostałych linii rozgraniczających terenów 
– oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowla-
nej – 0,35; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej – 0,35; 

4) maksymalna wysokość okapu/górnej krawędzi 
elewacji budynku – 12 m. 

3. Na obszarze objętym planem, nieprzekraczalną linię 
zabudowy od dróg wewnętrznych ustala się w odle-
głości 6 m od granicy działki wydzielonej pod pas te-
renu drogi wewnętrznej. 

R o z d z i a ł  7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie 

§ 11 
Na terenie objętym planem nie występują tereny  
i obiekty podlegające ochronie. 

R o z d z i a ł  8 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału  

nieruchomości 
§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem P, ustala się na-
stępujące parametry działek budowlanych: 
1) minimalna szerokość frontu działki – 70 m;  
2) minimalna szerokość frontu działki pod drogę we-

wnętrzną – 10 m; 
3) minimalna powierzchnia działki – 10000 m2. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem U1 i U2, ustala się 
następujące parametry działek budowlanych: 
1) minimalna szerokość działki – 30 m; 
2) minimalna szerokość działki pod drogę we-

wnętrzną – 10 m; 
3) minimalna powierzchnia działki – 2000 m2. 

3. Wydzielone działki budowlane winny mieć dostęp do 
wyznaczonych w planie ulic publicznych  bezpośred-
nio lub poprzez drogi wewnętrzne. 

4. Wyklucza się zapewnienie dojazdu do wydzielonej 
działki w formie służebności drogowej, bez wydziele-
nia drogi wewnętrznej. 

5. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza 
się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach 
wynikających z przepisów odrębnych. 

6. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa dro-
gowego wyznaczać w granicach od 60º do 90º. 

R o z d z i a ł  9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 13 
Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej. 

R o z d z i a ł  10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 14 

1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg i ulic określa rysu-
nek planu i uchwała. 
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2. Plan ustala budowę nowego układu dróg, obejmują-
cego: 
a) ulicę zbiorczą 1KD Z i 2KD Z – obsługującą ob-

szar planu od strony północnej; ulica zapewnia 
powiązanie z zachodnią częścią miasta i ze stre-
fą aktywności gospodarczej, zlokalizowaną na te-
renie Gminy Świdnica, oraz z układem drogowym 
w kierunku Wałbrzycha, Strzegomia, Żarowa i 
autostrady A4, 

b) ulicę lokalną 1KD L – obsługującą obszar planu 
od strony północnej; ulica zapewnia powiązanie z 
zachodnią częścią miasta i ze strefą aktywności 
gospodarczej, zlokalizowaną na terenie Gminy 
Świdnica, 

c) ulicę lokalną 2KD L – obsługującą obszar planu 
od strony południowej; ulica zapewnia powiąza-
nie obszaru z zachodnią częścią miasta i z cen-
trum miasta oraz z układem drogowym w kierun-
ku Wrocławia (drogą nr 35) i w kierunku Dzierżo-
niowa, 

d) ulicę dojazdową 1KD D – obsługującą bezpo-
średnio istniejące i projektowane zagospodaro-
wanie związane z osiedlem Zawiszów,  

e) ulicę dojazdowe 2KD D – obsługującą obszar 
planu od strony północnej; zapewniającą powią-
zania lokalne z terenami wsi Zawiszów. 

3. Podstawowe parametry dróg określa tabela: 

 
oznaczenie drogi – 

ulicy klasa drogi – ulicy szerokość w liniach 
rozgraniczających 

minimalna  
szerokość jezdni rodzaj drogi 

1KD Z Z1/2 25 m 7 m gminna 
2KD Z Z1/2 20 m 7 m gminna 
1KD L L1/2 15 m 6 m gminna 
2KD L L1/2 15 m 6 m gminna 
1KD D D1/2 15 m 5 m gminna 
2KD D D1/2 15 m 5,5 m gminna 

 
4. W przekroju poszczególnych dróg przewidzieć na-

stępujące elementy zagospodarowania: 
1) w ulicy 1KD Z, 2KD Z: 

a) jezdnię; 
b) obustronne chodniki ze ścieżką rowerową; 
c) sieci infrastruktury technicznej; 
d) pasy zieleni; 

2) w ulicy 1KD L: 
a) jezdnię; 
b) chodnik (jednostronny) ze ścieżką rowerową; 
c) pasy zielni; 
d) sieci infrastruktury technicznej; 

3) w ulicy 2KD L: 
a) jezdnię; 
b) chodniki ze ścieżką rowerową; 
c) sieci infrastruktury technicznej; 
d) pasy zieleni; 

4) w ulicy 1KD D, 2KD D: 
a) jezdnię; 
b) chodnik i ścieżkę rowerową; 
c) sieci infrastruktury technicznej. 

5. Parametry elementów drogi wewnętrznej należy 
przyjąć jak dla ulicy dojazdowej (D1/2). 

6. Dopuszcza się zmianę położenia linii rozgraniczają-
cych ulic w zakresie ustalonym w § 5 przy zachowa-
niu następujących warunków: 
1) utrzymać ustaloną w  planie minimalną szerokość 

drogi w liniach rozgraniczających; 
2) spełnić wymogi funkcjonalne i techniczne wynika-

jące z ustaleń planu i z przepisów odrębnych do-
tyczących kształtowania podstawowych elemen-
tów trasy drogi; 

3) zachować ustalone w przepisach uchwały odle-
głości linii zabudowy budynków od projektowa-
nych ulic. 

7. Przebudowywane i nowe elementy układu komuni-
kacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów 
usługowych należy dostosować do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

8. Przy budowie i modernizacji ulic należy uwzględnić 
możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej 
wynikające z przepisów szczególnych oraz założeń, 
koncepcji, programów i planów rozbudowy poszcze-
gólnych rodzajów sieci. 

9. Przy budowie i modernizacji oraz użytkowaniu dróg i 
ulic należy: 
1) spełniać wymagania wynikające z potrzeb kształ-

towania przestrzeni publicznej określone w § 9; 
2) zachować zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego określone w § 7. 
10. W następujących terenach można wytyczyć ścieżki 

rowerowe: 
1) ulice– oznaczone symbolem KD Z, KD L i KD D; 
2) tereny zieleni urządzonej– oznaczone symbolem 

ZP. 
11. W granicach działek budowlanych należy zapewnić 

miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych w 
liczbie odpowiedniej dla potrzeb działalności prowa-
dzonej na działce. 

12. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych na działkach budowlanych dla no-
wych budynków należy ustalać w oparciu o następu-
jące wskaźniki: 
1) dla zabudowy usługowej: 

a) biura, urzędy i obiekty handlowe: 1 m.p./50 m2 
p.u.; 

b) motele, hotele i inne turystyczne: 1 m.p./4 łóż-
ka; 

c) restauracje, kawiarnie: 1 m.p./5 miejsc kon-
sumpcyjnych; 

d) obiekty sportowo-rekreacyjne: 1 m.p./10 użyt-
kowników; 

e) dla pozostałej zabudowy usługowej:  
1 m.p./100 m2 p.u.; 

2) dla zabudowy produkcyjnej oraz składów i maga-
zynów oraz biur związanych z tymi obiektami: 
1m.p./195 m2 p.u. 

13. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się 
uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za 
zgodą zarządcy drogi. 
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14. Wskaźniki podane w ust. 12 należy stosować także 
przy zmianie sposobu użytkowania oraz co najmniej 
do części budynków stanowiących rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków. 

15. Ustala się możliwość budowy bocznic kolejowych w 
obszarze trenu oznaczonego symbolem P. 

§ 15 
1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy (komu-

nalny) system zaopatrzenia w wodę, obejmujący: 
a) istniejące ujęcia wód, urządzenia zaopatrze-

nia w wodę i sieci wodociągowe, zlokalizowa-
ne poza obszarem objętym planem; 

b) projektowane na obszarze objętym planem 
sieci wodociągowe, realizowane w układzie 
pierścieniowym, podłączone do istniejącej 
sieci, w miejscach wskazanych przez przed-
siębiorstwo wodociągów i kanalizacji; 

2) odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez 
zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków, obejmujący: 
a) istniejące urządzenia kanalizacyjne, w tym 

sieci kanalizacyjne i mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnię ścieków; 

b) projektowane sieci kanalizacyjne, w pasach 
drogowych projektowanych ulic, podłączone 
do kolektora sanitarnego ks 1600, za pośred-
nictwem kolektorów przebiegających w pro-
jektowanych ulicach zlokalizowanych poza 
granicami planu, po jego wschodniej stronie; 

3) odprowadzenie wód opadowych do cieków wód 
powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, 
poprzez urządzenia oczyszczania, umożliwiające 
podczyszczanie wód z zanieczyszczeń substan-
cjami ropopochodnymi oraz z zawiesin ogólnych; 

4) dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego 
się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie  
z ustawą Prawo Energetyczne, poprzez następu-
jące elementy sieci: 
a) istniejące i wymagające rozbudowy, zlokali-

zowane poza i na obszarze objętym planem, 
instalacje i sieci energetyczne; 

b) projektowane na obszarze objętym planem 
elementy sieci, w tym stacja 110/20 kV (GPZ), 
stacje transformatorowe 20/0,4 kV, linie ka-
blowe 20 kV (średniego napięcia)  
i niskiego napięcia oraz przyłącza dla odbior-
ców; 

5) dostawę gazu do celów technologicznych, go-
spodarczych i grzewczych z sieci i urządzeń 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego 
się przesyłem i dystrybucją gazu, poprzez nastę-
pujące elementy sieci gazowej: 
a) istniejące i wymagające rozbudowy sieci, zlo-

kalizowane poza obszarem objętym planem, 
w tym sieci przesyłowej średniego ciśnienia 
od stacji redukcyjno-pomiarowej I0 przy ul. 
Skłodowskiej-Curie, oraz sieci dystrybucyjne 
średniego ciśnienia od gazociągu Dn 150, 
zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Odnowi-
ciela; 

b) projektowane na obszarze objętym planem 
elementy sieci, w tym projektowane sieci dys-

trybucyjne średniego ciśnienia, stacje reduk-
cyjno-pomiarowe; 

6) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne 
lub grupowe instalacje grzewcze, funkcjonujące 
w oparciu o: 
a) komunalny system zaopatrzenie w ciepło, 

obejmujący ciepłownię „Zawiszów” oraz sys-
tem ciepłociągów; 

b) indywidualne i grupowe instalacje zasilane 
gazem, energią elektryczną i innymi paliwami; 

7) obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej  
i ruchomej sieci telekomunikacyjnych przedsię-
biorstw telekomunikacyjnych. 

2. Plan dopuszcza dostawę energii elektrycznej z in-
dywidualnych i niekonwencjonalnych źródeł – elek-
trowni wodnych, elektrowni słonecznych, elektrowni 
wiatrowych. 

3. Ustala się następujące zasady gospodarowania od-
padami: 
1) na obszarze objętym planem dopuszcza się ma-

gazynowanie oraz odzysk odpadów, stosownie 
do przepisów ustawy o odpadach; 

2) lokalizacje miejsc magazynowania oraz odzysku 
odpadów (komunalnych i przemysłowych) należy 
określać w oparciu o przepisy odrębne; 

3) w miejscach magazynowania odpadów należy 
uwzględniać możliwość ich segregacji; 

4) zakazuje się trwałego składowania i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych i przemysłowych, 
w tym odpadów niebezpiecznych; 

5) zasady zagospodarowania odpadów, w tym 
wskazania dotyczące miejsc składowania  
i unieszkodliwiania odpadów, określają właściwe 
plany gospodarki odpadami, opracowane w 
oparciu o przepisy ustawy o odpadach. 

4. Układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy 
ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, programy i 
plany rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub 
w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach bu-
dowlanych poszczególnych przedsięwzięć. 

5. Stacje transformatorowe należy lokalizować na 
wszystkich terenach ustalonych w planie jako wolno 
stojące budowle lub jako urządzenia wbudowane w 
budynki produkcyjne i usługowe. Ustala się możli-
wość lokalizacji wolno stojących stacji transformato-
rowych na granicy działki lub w odległości 1,5 m od 
granicy działki. 

6. Dopuszcza się przebudowę i modernizację linii 110 
kV oraz zmianę jej trasy, ze względu na poprawę 
warunków użytkowania linii i terenów do niej przyle-
głych. Lokalizację nowej trasy linii wskazano na ry-
sunku planu. 

7. Granicą potencjalnego naruszenia standardów jako-
ści środowiska dla istniejącej i wskazanej nowej lo-
kalizacji linii 110 kV oznaczono na rysunku planu. 
Do czasu ustanowienia, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, obszaru ograniczonego użytkowania, 
roboty budowlane na obszarze potencjalnego naru-
szenia standardów jakości środowiska, należy pro-
wadzić w uzgodnieniu z operatorem sieci. 

8. Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu należy lokalizo-
wać na terenie oznaczonym symbolem ZP lub na te-
renie oznaczonym symbolem P. 
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9. Schemat przebiegu podstawowych urządzeń linio-
wych sieci infrastruktury technicznej przedstawiono 
na rysunku planu. 

10. Dla zapewnienia ochrony i warunków do eksploatacji 
urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się: 
1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach, wyzna-

czanych przez zarządcę urządzeń w oparciu  
o przepisy szczególne i warunki techniczne, za-
pewniających ochronę i prawidłową eksploatację 
urządzeń; 

2) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urzą-
dzeń; 

3) obowiązek każdorazowego uzgodnienia z za-
rządcą urządzeń infrastruktury lokalizacji obiek-
tów budowlanych, z którego urządzeniami grani-
czyć będzie projektowany obiekt. 

11. Urządzenia radiokomunikacyjne, wymagające masz-
tów, mogą być lokalizowane wyłącznie poza tere-
nami oznaczonymi symbolem ZP. 

12. Dopuszcza się lokalizację anten na budynkach,  
z zachowaniem następujących warunków: 
1) minimalna wysokość budynku, na którym będą 

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

winna wynosić 9 m. 
R o z d z i a ł  11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 16 

Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania  
i użytkowania terenu. 

D Z I A Ł  III 

Ustalenia końcowe 
§ 17 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 

§ 18 

Traci ważność miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów”, obejmu-
jący obszar w Świdnicy ograniczony od wschodu rzeką 
Bystrzycą, od południa drogą krajową nr 5, od zachodu 
linią kolejową relacji Świdnica – Jaworzyna Śl., od półno-
cy granicami administracyjnymi miasta, zatwierdzony 
uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIII/153/03 z dnia 
7 listopada 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego Nr 26 z dnia 10 lute-
go 2004 r., poz. 468, w granicach określonych niniejszą 
uchwałą. 

§ 19 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MICHAŁ OSSOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 
2005 r. (poz. 2145) 



 

 
Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 
2005 r. (poz. 2145) 
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Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
 
W związku z uchwaleniem zmiany planu inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
– drogi publiczne (projektowane) o łącznej długości ok. 2220 m i zajmowanej powierzchni około 

39 353 m2, 
– sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długości około 1350 m, 
– sieci kanalizacji deszczowej (projektowane) o łącznej długości około 2690 m, 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości około 2570 m. 

Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu przewiduje, 
że: 
– szacunkowy koszt budowy dróg wyniesie 5 412 450,– zł, 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji sanitarnej wynosić będzie 893 700,– zł, 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji deszczowej wynosić będzie 2 690 000,– zł, 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wynosić będzie 1 446 400,– zł. 

Łączna szacunkowa wartość tych inwestycji wyniesie 10 442 550,– zł. 

Wyszczególnione koszty mogą ulec obniżeniu ponieważ: 
– zgodnie z art. 15 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza 

się możliwość, że prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani będą do udziału w ewen-
tualnych kosztach realizacji dróg gminnych, 

– możliwe jest obniżenie cen realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w procedurze prze-
targowej na wykonanie tych sieci. 

Przewiduje się, że źródłem finansowania tych inwestycji będą dochody gminy ze sprzedaży nieru-
chomości. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 
1) w punktach sprzedaży: 
 – 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 wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
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