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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDROJ 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLV/159/9z Rani Miej uiej w Jen inie Znr9ju z nnia 
19 czerwca 199z r. w  prawie  zczegół9wich za an g9 p9nar9wania 
        9ua ami użitu9wimi  tan9wiącimi wła n9ść gmini Jen ina Znrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLV/159/97 Rady Miejskiej w Jedlinie 
Zdroju z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 
stanowiącymi własność gminy Jedlina Zdrój po § 9 
dodaje się § 9a w brzmieniu: 
„§ 9a. Burmistrz może odstąpić od przetargu w przy-
padku najmu lokalu użytkowego na rzecz osób fizycz-
nych, jednostek organizacyjnych i osób prawnych 
prowadzących działalność społecznej i zawodowej 
reintegracji oraz społeczną i oświatowo-kulturalną na 
rzecz swoich członków i środowiska lokalnego, a także 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań pu-
blicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm.). 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIAY A 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSYIEJ W YŁODZYU 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w  prawie uchwa enia miej c9weg9 p anu zag9 p9nar9wania prze trzenneg9 
9b zaru p9ł9ż9neg9 mięnzi u . J. Pił un uieg9, rzeuą Ni ą Ył9nzuą, u . P9n-

gr9nzie i u . Warti w Ył9nzuu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. ustawy – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), 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.), po 
stwierdzeniu zgodności ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kłodzka” (jednolity tekst i rysunek studium 
uchwalony uchwałą nr XLI/331/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 
25 sierpnia 2005 r.) oraz w związku z uchwałą nr XXII/181/2004 Rady Miej-
skiej w Kłodzku z dnia  29 kwietnia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
między ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty 
w Kłodzku, Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 
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D z i a ł  I 

Przepi i 9gó ne 

R o z d z i a ł  1 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego między ul. J. Piłsud-
skiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty 
w Kłodzku i przyjmuje się ustalenia w nim zawarte, 
jako obowiązujący akt prawa miejscowego, w zakresie 
przeznaczenia terenów oraz określenia zasad ich zago-
spodarowania i zabudowy. 

§ 2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
określony w § 1, zwany w dalszej części uchwały 
planem miejscowym, obejmuje w swych granicach 
część obszaru miasta Kłodzka, geodezyjnego obrębu nr 
4 Jurandów. 

§ 3 

1. Plan miejscowy składa się z: 
1) tekstu planu miejscowego, który stanowi treść 

niniejszej uchwały, 
2) rysunku planu miejscowego, sporządzonego na 

kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, który ja-
ko integralna część planu miejscowego stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały, 

2. Kolejnymi załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłodzku o spo-

sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu miejscowego, stanowiące załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłodzku o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie miejscowym 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz  
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Obowiązujące ustalenia planu miejscowego są za-
warte w: 
1) tekście niniejszej uchwały, 
2) rysunku planu miejscowego, w zakresie doty-

czącym: 
a) granic obszaru objętego planem miejscowym, 
b) ściśle określonych linii rozgraniczających te-

reny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania, 

c) ściśle określonych linii wewnętrznego podzia-
łu terenów o tym samym przeznaczeniu lub 
tych samych zasadach zagospodarowania, 

d) obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy, 

e) granic terenów zamkniętych kolejowych, 
f) zasięgów obszarów bezpośredniego zagroże-

nia powodziowego (Q1% i Q10%) rzeki Nysy 
Kłodzkiej, 

g) zasięgów strefy ochrony sanitarnej wokół 
granic terenu istniejącego i projektowanego 
cmentarza, 

h) zasięgów stref ograniczenia zabudowy i za-
gospodarowania wzdłuż napowietrznych linii 
elektroenergetycznych ś.n. 20 kV, 

i) zasięgów strefy „A” ścisłej ochrony konser-
watorskiej, strefy „B” ochrony konserwator-
skiej i strefy „OW” obserwacji archeologicz-
nej, 

j) oznaczenia zabytków nieruchomych wpisa-
nych do rejestru zabytków oraz ujętych  
w ewidencji, 

k) lokalizacji stanowisk zabytków archeologicz-
nych, zabytkowych rzeźb sakralnych i kapli-
czek słupowych, 

l) symboli literowych identyfikujących tereny  
o rodzajach określonego przeznaczenia lub 
zasadach zagospodarowania, zgodnie z wy-
szczególnieniem zawartym w rysunku i tek-
ście planu miejscowego. 

4. Pozostałe oznaczenia zawarte w rysunku planu 
miejscowego, a niewymienione w pkt 2 ust. 3 ni-
niejszego paragrafu, nie stanowią obowiązujących 
jego ustaleń i pełnią funkcję informacyjną bądź po-
stulatywną. 

R o z d z i a ł  2 

§ 4 

Celem planu miejscowego jest określenie zasad: 
1) prawidłowego kształtowania struktury funkcjonal-

no-przestrzennej obszaru zawartego w granicach 
planu miejscowego, 

2) zrównoważonego rozwoju budownictwa mieszka-
niowego i usługowego, przy zachowaniu ładu prze-
strzennego, 

3) modernizacji i rozbudowy układu komunikacji kole-
jowej i drogowej oraz sieci ulicznej, 

4) modernizacji i rozbudowy obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 

5) ochrony środowiska i wartości krajobrazowych 
obszaru, 

6) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
7) podziału i scalania nieruchomości. 

§ 5 

Przedmiotem planu miejscowego są następujące jego 
ustalenia w zakresie: 
1) podstawowego, uzupełniającego lub dopuszczalne-

go przeznaczenia terenów, 
2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
4) zasad ochrony środowiska i walorów krajobrazo-

wych, 
5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, 
6) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

obszarów przestrzeni publicznej, 
7) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów; w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy, 

8) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

9) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz 
podziału nieruchomości objętych planem miejsco-
wym, 
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10) szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;  
w tym zakazu zabudowy, 

11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

12) sposobu tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów, 

13) stawek procentowych, na podstawie których 
ustalać się będzie opłatę związaną ze wzrostem 
wartości nieruchomości. 

§ 6 

1. Określenia i nazwy stosowane w planie miejsco-
wym oznaczają odpowiednio: 
1) plan miejscowy – miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego obszaru położonego 
między ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką, 
ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku, 

2) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej  
w Kłodzku, 

3) rysunek planu miejscowego – rysunek planu 
miejscowego, sporządzony na kopii mapy za-
sadniczej w skali 1:1000, 

4) przepisy odrębne – aktualne w momencie reali-
zacji planu miejscowego ustawy wraz z rozpo-
rządzeniami wykonawczymi, normy branżowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, 
wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, 

5) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przezna-
czenia terenu, który winien przeważać na da-
nym terenie, wyznaczonym w rysunku planu 
miejscowego ściśle określonymi bądź orienta-
cyjnymi liniami rozgraniczającymi oraz ozna-
czony stosownym symbolem literowym, 

6) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niż podstawowy, który uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawo-
we terenu, nie występuje samodzielnie na da-
nym terenie; oznaczony stosownym symbolem 
literowym, podanym w nawiasie po przezna-
czeniu podstawowym, 

7) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu, który może stanowić alternaty-
wę dla podstawowego przeznaczenia terenu; 
oznaczony stosownym symbolem literowym, 
podanym po przeznaczeniu podstawowym  
i oddzielony od symbolu przeznaczenia pod-
stawowego kreską ukośną, 

8) obszar przestrzeni publicznej – tereny w obrę-
bie linii rozgraniczających dróg, ulic, ciągów 
pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, placów, 
parkingów samochodowych, usług publicznych 
oraz zieleni, 

9) lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub ze-
spół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegro-
dami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, 
pomieszczeniem technicznym lub pomieszcze-
niem gospodarczym, 

10) teren – teren o określonym w planie miejsco-
wym przeznaczeniu, zawarty w ściśle określo-
nych lub orientacyjnych liniach rozgraniczają-
cych oraz oznaczony w rysunku planu miej-
scowego stosownym numerem i symbolem li-

terowym; w obrębie którego obowiązują przy-
pisane mu w tekście ustalenia, 

11) obowiązująca linia zabudowy – linia regulacyj-
na, wskazująca wymaganą jednakową odle-
głość usytuowania budynków w stosunku  
do krawędzi jezdni ulicy lub granicy działki, 
którą projektowany lub rozbudowywany budy-
nek nie może przekroczyć licem zasadniczej 
swej bryły, 

12) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia regula-
cyjna, określająca najmniejszą, dopuszczalną 
planem miejscowym odległość w stosunku  
do krawędzi jezdni ulicy lub granicy działki, 
którą projektowany lub rozbudowywany budy-
nek nie może przekroczyć licem zasadniczej 
swej bryły, 

13) odległości i strefy ograniczeń dla zabudowy  
i zagospodarowania – ograniczenia spowodo-
wane obecnością lub działaniem istniejącego 
lub projektowanego przeznaczenia terenu, 
urządzeń i sieci uzbrojeniowych, obiektów  
i urządzeń komunikacyjnych, wymagające za-
chowania odległości od innych terenów; sto-
sownie do wymaganych standardów technicz-
nych i przepisów odrębnych, 

14) powierzchnia biologicznie czynna – grunt ro-
dzimy pokryty roślinnością oraz woda po-
wierzchniowa stojąca, w granicach wyznaczo-
nego terenu o określonym przeznaczeniu lub  
w granicach działki budowlanej.  

2. Określenia stosowane w planie miejscowym, doty-
czące przeznaczenia terenu oznaczają odpowiednio: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolno 

stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, lub 
zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi 
dla potrzeb mieszkańców obiektami i urządze-
niami towarzyszącymi, 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – wolno 
stojący budynek mieszkalny, lub ich zespół,  
w którym każdy mieści dwa lub więcej mieszkań 
wraz z przeznaczonymi dla potrzeby mieszkań-
ców obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 

3) zabudowa mieszkaniowa zbiorowa – wolno sto-
jący budynek lub zespół takich budynków, prze-
znaczony do okresowego pobytu ludzi; wraz  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 

4) zieleń publiczna – zagospodarowanie zielenią ni-
ską i wysoką, wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi, takimi jak placyki zabaw dla 
dzieci, alejki i ścieżki oraz obiekty małej architek-
tury, 

5) zieleń izolacyjna – zagospodarowanie zielenią 
średniowysoką i wysoką, w sposób ograniczają-
cy negatywne oddziaływanie na zabudowę 
mieszkaniową, głównie natężonego ruchu samo-
chodowego w ciągach dróg i ulic, 

6) ciąg pieszo-jezdny – ulicę w strefie zamieszkania 
lub zieleni, bez wyodrębniania jezdni i chodni-
ków, 

7) usługi komercyjne – działalność przedsiębiorstw 
lub podmiotów gospodarczych świadczących 
usługi dla ludności w zakresie handlu, gastrono-
mii, obsługi komunikacyjnej, rzemiosła usługo-
wego itp., prowadzona w budynku wolno stoją-
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cym bądź lokalu użytkowym, wydzielonym jako 
odrębne pomieszczenie budynku mieszkalnego, 

8) usługi publiczne – usługi dla ludności w zakresie: 
administracji publicznej, kultury, kultu religijne-
go, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opie-
ki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, ob-
sługi bankowej, sportu, poczty, telekomunikacji 
itp., prowadzone w ogólnodostępnym budynku 
użyteczności publicznej. 

3. Określenia użyte w planie miejscowym, a niezdefi-
niowane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu należy 
rozumieć zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, 
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-

lane, 
3) rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie ustaw wymienionych w pkt 1 i 2 ni-
niejszego ustępu. 

R o z d z i a ł  3 

Przeznaczenie terenów 

§ 7 

1. Dla wyznaczonych terenów w granicach planu 
miejscowego ustala się następujące rodzaje prze-
znaczenia podstawowego, uzupełniającego lub do-
puszczalnego, oznaczone w tekście i rysunku planu 
miejscowego następującymi symbolami literowymi: 
P – teren obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów; 
MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej; 
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej; 
MZ – teren zabudowy mieszkaniowej zbiorowej; 
ZL – teren lasów; 
ZW – teren zieleni wysokiej; 
ZN – teren zieleni niskiej; 
ZI – teren zieleni izolacyjnej; 
ZD – teren ogrodów działkowych; 
ZC – teren cmentarza; 
ZP – teren zieleni publicznej; 
R – teren rolniczy; 
WS – teren wód powierzchniowych; płynących  
i stojących; 
WSr – teren wód powierzchniowych; rowy odwad-
niające; 
W – teren ujęć wód podziemnych; 
Y – teren oczyszczalni ścieków; 
E – teren stacji transformatorowych; 
G – teren stacji redukcyjnej gazu; 
C – teren kotłowni gazowej; 
U – teren usług komercyjnych; 
UP – teren usług publicznych; 
US –  teren usług sportu; 
YS – teren obiektów obsługi komunikacji samocho-
dowej; 
YT – teren obiektów obsługi transportu samocho-
dowego; 
YP – teren parkingów samochodowych; 
YL – teren lądowiska sanitarnego dla helikopterów; 
YD-GP – droga klasy głównej ruchu przyspieszone-
go; 
YD-G – ulica klasy głównej; 

YD-Z – ulica klasy zbiorczej; 
YD-L – ulica klasy lokalnej układu obsługującego; 
YD-D – ulica klasy dojazdowej układu obsługujące-
go; 
YDw – ulice wewnętrzne; 
YD-X – ciągi pieszo-jezdne; 
YD-Y – ciągi piesze; 
Z – tereny zamknięte kolejowe. 

2. W obrębie każdego wyznaczonego terenu zakazuje 
się realizacji zabudowy lub trwałego zagospodaro-
wania o innym przeznaczeniu niż określono dla nie-
go w planie miejscowym. 

D z i a ł  II 

U ta enia 9gó ne 9b9wiązujące n a całeg9 9b zaru  
w granicach p anu miej c9weg9 

R o z d z i a ł  1 

Szczegó ne warunui zabun9wi i zag9 p9nar9wania 
terenów 

§ 8 

W granicach planu miejscowego zakazuje się realizacji: 
1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m², 
2) przekaźnikowych stacji bazowych telefonii komór-

kowej na terenach zabudowy mieszkaniowej. 

R o z d z i a ł  2 

Granice i  p9 9bi zag9 p9nar9wania terenów  
p9n egającich 9chr9nie na p9n tawie przepi ów  

9nrębnich 

§ 9 

1. Ze względu na położenie całości obszaru zawartego 
w granicach planu miejscowego w zasięgu Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych nr 340 „Dolina 
kopalna rzeki Nysy Kłodzkiej”, obszaru najwyższej 
ochrony (ONO) oraz w strefie ochrony pośredniej 
ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, na-
kazuje się respektować zasady gospodarowania, 
określone dla tych obszarów chronionych w przepi-
sach odrębnych. 

2. Obowiązują granice terenu ochrony bezpośredniej  
i pośredniej wyznaczone w rysunku planu miejsco-
wego dla ujęć wód podziemnych przy ul. Yzpitalnej; 
w obrębie których nakazuje się respektować zasady 
gospodarowania określone w przepisach odręb-
nych. 

§ 10 

W obszarach bezpośredniego zagrożenia powodziowe-
go rzeki Nysy Kłodzkiej (Q 1% i Q 10%), wskazanych 
w rysunku planu miejscowego, nakazuje się bez-
względnie respektować zakazy określone w przepisach 
odrębnych. 

§ 11 

1. Wokół granic terenu istniejącego i projektowanego 
cmentarza ustala się strefę ochrony sanitarnej  
o szerokości 50 m. 

2. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej terenu istnieją-
cego i projektowanego cmentarza zakazuje się loka-
lizacji: 
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1) zabudowy i trwałego zagospodarowania terenu  
z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi, 

2) obiektów produkcyjnych i usługowych związa-
nych z produkcją, przetwórstwem i sprzedażą 
artykułów żywnościowych, 

3) magazynów artykułów żywnościowych, 
4) obiektów usługowych z zakresu gastronomii. 

§ 12 

Obowiązują granice terenów zamkniętych kolejowych, 
wskazanych w rysunku planu miejscowego, które 
obejmują tereny linii szlakowych PKP wraz z zespołem 
dworca kolejowego Kłodzko Główne, a także obiektów 
i urządzeń związanych z funkcjonowaniem dworca 
kolejowego. 

R o z d z i a ł  3 

Za ani 9chr9ni śr9n9wi ua i uraj9brazu uu tur9weg9 

§ 13 

W zakresie ochrony zasobów i czystości wód pod-
ziemnych: 
1) nakazuje się bezwzględnie chronić przed zanie-

czyszczeniem poziom wodonośny Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych nr 340 „Dolina kopalna rze-
ki Nysy Kłodzkiej”; obszaru najwyższej ochrony 
(ONO) oraz przypowierzchniowe wody podziemne, 

2) zakazuje się lokalizacji w granicach planu miejsco-
wego obiektów i urządzeń wymagających znaczą-
cego poboru wody, by w efekcie zapewnić równo-
wagę i stabilność zasobów wodnych Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 340 „Dolina kopal-
na rzeki Nysy Kłodzkiej”, które zabezpieczają po-
trzeby miasta w zakresie wody przeznaczonej do 
spożycia, 

3) zasady gospodarowania w obrębie terenów ochro-
ny pośredniej i bezpośredniej ujęć wód podziem-
nych nakazuje się dostosować do wymogów prze-
pisów odrębnych, 

4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków bytowych i technologicznych do podłoża grun-
towego, wód powierzchniowych i podziemnych, 

5) nakazuje się w pełni respektować zasady uregulo-
wań gospodarki wodnościekowej, określone  
w § 37, 38 i 39 rozdziału 3, działu III niniejszej 
uchwały, 

6) powierzchnie parkingów samochodowych i placów 
manewrowych nakazuje się wykonać z trwałej, nie-
przepuszczalnej nawierzchni, by zanieczyszczone 
wycieki z samochodów w postaci: paliw, olejów  
i smarów nie przenikały w głąb, 

7) ścieki opadowe z utwardzonych powierzchni par-
kingów samochodowych i placów manewrowych 
należy neutralizować na miejscu do parametrów 
zwykłych ścieków opadowych i dopiero po neutra-
lizacji odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej. 

§ 14 

W zakresie ochrony czystości i zasobów wód po-
wierzchniowych: 
1) nakazuje się w pełni respektować zasady uregulo-

wań gospodarki wodnościekowej, określone  
w § 37, 38 i 39 rozdziału 3, działu III niniejszej 
uchwały, 

2) nakazuje się udrożnić i zapewnić stałą konserwację 
otwartych rowów odwadniających, 

3) nakazuje się regulację zachodniego odcinka potoku 
Dębinka; po jego ujście do rzeki Nysy Kłodzkiej, 

4) nakazuje się oczyścić brzegi i dno zbiorników po-
wierzchniowych wód stojących oraz zadbać o do-
bry stan czystości wód w tych zbiornikach, 

5) nakazuje się zabezpieczenie dostępności komunika-
cyjnej do koryt płynących wód powierzchniowych, 
celem umożliwienia dokonywania w ich obrębie nie-
zbędnych prac konserwacyjnych i regulacyjnych, 

6) nakazuje się zachowanie i ochronę istniejących 
ciągów drzew, rosnących wzdłuż koryta potoku 
Dębinka i otwartych rowów odwadniających. 

§ 15 

W zakresie zachowania właściwego standardu jakości 
powietrza: 
1) nakazuje się w pełni respektować zasady uregulo-

wań gospodarki cieplnej, określone w § 41 rozdzia-
łu 3, działu III niniejszej uchwały, 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów lub urządzeń, któ-
rych funkcjonowanie powoduje przekroczenie po-
ziomu dopuszczalnego hałasu zewnętrznego, mie-
rzonego na granicach wyznaczonych terenów prze-
znaczenia podstawowego lub działek budowlanych, 
zgodnie z parametrami określonymi w przepisach 
odrębnych, 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej; jednorodzin-
nej i wielorodzinnej, zakazuje się realizacji usług 
komercyjnych, wymagających wielokrotnej w ciągu 
dnia obsługi transportowej (ponad 2 kursy na do-
bę), a także ciężkiego transportu dostawczego po-
jazdami o nośności ponad 3,5 tony, 

4) w strefie szerokości 50,0 m od terenów zamknię-
tych kolejowych zakazuje się lokalizacji zabudowy 
oraz trwałego zagospodarowania terenu przezna-
czonych na stały pobyt ludzi, z uwagi na występu-
jące tu krótkotrwałe przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu oraz wibracji w czasie ruchu pocią-
gów, w obrębie dworca kolejowego oraz linii szla-
kowych, 

5) zaleca się wyposażyć istniejące budynki mieszkalne 
usytuowane przy ul. Warty, ul. Zamiejska nr 50  
i ul. Podgrodzie 5 w zabezpieczenia akustyczne tłu-
miące hałas komunikacyjny (np.; szczelne aku-
stycznie okna, drzwi i ściany lub ekrany akustycz-
ne), 

6) w celu ochrony przed hałasem komunikacyjnym 
mieszkańców osiedla mieszkaniowego „Warszawa 
– Centrum” zaleca się dokonanie nasadzeń zieleni 
średniowysokiej i wysokiej w obrębie terenów zie-
leni izolacyjnej, wyznaczonych po południowej stro-
nie obwodnicowego odcinka drogi krajowej  
nr 8. 

§ 16 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
1) nakazuje się prace niwelacyjne związane z realiza-

cją obiektów budowlanych i zagospodarowaniem 
terenu ograniczyć do niezbędnego minimum, 

2) nakazuje się zachowanie w pełni naturalnego 
ukształtowania terenu w obrębie istniejącej i projek-
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towanej zieleni oraz biologicznie czynnych po-
wierzchni terenów istniejącej i projektowanej zabu-
dowy, 

3) nakazuje się w pełni respektować zasady uregulo-
wań gospodarki odpadami, określone w § 40 roz-
działu 3 działu III niniejszej uchwały, 

4) przed realizacją obiektów budowlanych nakazuje się 
zdjęcie wierzchniej próchnicznej warstwy gruntu  
i właściwe jej wykorzystanie na innym miejscu. 

§ 17 

W zakresie ochrony przyrody; 
1) zakazuje się wprowadzania do miejscowego śro-

dowiska przyrodniczego obcych mu gatunków ro-
ślin, zwierząt i grzybów, a także ich form rozwojo-
wych, 

2) zaleca się realizować nowe nasadzenia zieleni 
ozdobnej, rekreacyjnej i użytkowej w oparciu o wy-
bór rodzimych gatunków, powszechnie reprezen-
towanych w miejscowym środowisku, 

3) nakazuje się zachować i chronić całość istniejącej 
zieleni na wyznaczonych terenach o tym przezna-
czeniu podstawowym, a także enklawy i zespoły 
zieleni wysokiej obecne na terenach istniejącej za-
budowy, 

4) nakazuje się zachować i chronić szpalerowe nasa-
dzenia drzew w ciągach ulicznych, rosnących  
w bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni; ubytki 
drzew w szpalerze należy uzupełniać takimi samymi 
gatunkami drzew. 

5) nakazuje się chronić i poddać renowacji zespół za-
drzewień, stanowiących pozostałość parku pałaco-
wego przy ul. Zamkowej, wraz ze szpalerowym na-
sadzeniem drzew wzdłuż dawnej alei prowadzącej 
od ul. Yzpitalnej do miejsca lokalizacji dawnego pa-
łacu, 

6) zaleca się objąć ochroną pomnikową okaz lipy 
drobnolistnej, rosnącej przy ul. Zamiejskiej, zgodnie 
ze wskazaniem rysunku planu miejscowego. 

§ 18 

W zakresie ochrony ludzi przed promieniowaniem elek-
tromagnetycznym niejonizującym: 
1) zakazuje się wprowadzanie zabudowy i trwałego 

zagospodarowania, przeznaczonego na stały pobyt 
ludzi, w pasach terenu o szerokości 15,0 m (2 x 
7,5 m), położonych wzdłuż napowietrznych linii 
elektroenergetycznych ś.n. 20 kV, 

2) zaleca się dokonanie pomiarów promieniowania 
elektromagnetycznego niejonizującego urządzeń  
i obiektów stacji transformatorowych, w celu okre-
ślenia szerokości stref ograniczenia zabudowy i 
trwałego zagospodarowania, przeznaczonego na 
stały pobyt ludzi, wokół wyznaczonych działek dla 
tych obiektów i urządzeń, 

§ 19 

W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: 
1) nakazuje się projektowaną zabudowę harmonijnie 

wkomponować w krajobraz, uwzględniając jego na-
turalne walory i rozległe panoramy widokowe. 

R o z d z i a ł  4 

Za ani 9chr9ni i u ztałt9wania łanu prze trzenneg9 

§ 20 

1. Na obszarze objęty planem miejscowym nakazuje 
się respektowanie wymogów ochrony ładu prze-
strzennego i zasad jego kształtowania, zgodnie  
z warunkami i ustaleniami planu miejscowego. 

2. Ochrona ładu przestrzennego i jego prawidłowe 
kształtowanie winno być realizowane poprzez: 
1) zachowanie określonego planem miejscowym 

przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszka-
niową, usługową, produkcyjną, zieleń, komuni-
kację i infrastrukturę techniczną, 

2) przestrzeganie określonych planem miejscowym 
standardów przestrzennych, w zakresie skali  
i formy projektowanej zabudowy oraz wskaźni-
ków wykorzystania i zagospodarowania terenów 
w obrębie wyznaczonych dla nich linii rozgrani-
czających, 

3) wyłączenie spod projektowanej zabudowy tere-
nów istniejącej i projektowanej zieleni, 

4) ochronę i właściwą pielęgnację istniejącej zieleni 
oraz prawidłową jej kompozycję w obrębie tere-
nów projektowanej zieleni i projektowanej zabu-
dowy, 

5) pełne respektowanie ustalonych planem miej-
scowym wymogów ochrony środowiska, krajo-
brazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego  
i zabytków.  

R o z d z i a ł  5 

Za ani 9chr9ni nzienzictwa uu tur9weg9 i zabituów 
9raz nóbr uu turi w półcze nej 

§ 21 

1. Ustanawia się strefę „OW” obserwacji archeolo-
gicznej dla obszaru dawnej wsi Goszyce, w grani-
cach wskazanych w rysunku planu miejscowego. 

2. W strefie „OW” obserwacji archeologicznej wszyst-
kie prace ziemne, związane z realizacją przedsię-
wzięć inwestycyjnych i zagospodarowaniem tere-
nu, nakazuje się prowadzić w uzgodnieniu i pod 
nadzorem archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 

§ 22 

1. Nakazuje się chronić, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, stanowisk zabytków archeologicznych, któ-
rych lokalizację i zasięg określa rysunek planu miej-
scowego. 

2. Nakazuje się, by wszystkie prace ziemne prowa-
dzone w obrębie, bądź bezpośrednim sąsiedztwie, 
stanowisk zabytków archeologicznych, były po-
przedzone ratowniczymi badaniami archeologicz-
nymi i prowadzone pod nadzorem archeologicznym 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu. 

§ 23 

1. Ustanawia się strefę „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej dla historycznego zespołu budowlanego, 
wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, 
który składa się z zespołu budynków Yzpitala Po-
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wiatowego i kościoła parafialnego p.w. Niepokala-
nego Poczęcia NMP przy ul. Yzpitalnej. 

2. Granicę strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
określa rysunek planu miejscowego. 

3. W granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej ustala się następujące zasady zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) nakazuje się zachowanie bez zmian historyczne 

rozplanowanie przestrzenne w zakresie istnieją-
cego układu i linii zabudowy, komunikacji we-
wnętrznej, kompozycji wnętrz urbanistycznych, 
podziału terenu oraz kompozycji zieleni, 

2) nakazuje się zachowanie bez zmian wszystkich 
obiektów zabytkowych w zakresie ich gabary-
tów, wystroju i detalu architektonicznego, 

3) nakazuje się, by projektowane kubaturowe 
obiekty budowlane nawiązywały swym gabary-
tem, architekturą i charakterem do istniejącej 
zabudowy zabytkowej i harmonijnie były wkom-
ponowane w historyczny układ przestrzenny, 

4) ustala się wymóg uprzedniego uzgodnienia  
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu, na warunkach określonych w prze-
pisach odrębnych, zakresu wszystkich przewi-
dzianych do realizacji prac remontowych, adap-
tacyjnych obiektów zabytkowych oraz zmian  
w zagospodarowaniu i sposobie użytkowania te-
renu oraz działań inwestycyjnych. 

§ 24 

1. Ustanawia się strefę „B” ochrony konserwatorskiej 
dla terenu istniejącego cmentarza przy ul. Yzpital-
nej, w granicach określonych w rysunku planu miej-
scowego. 

2. W granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) zakazuje się lokalizacji kubaturowych obiektów 

budowlanych, 
2) nakazuje się zachowanie bez zmian wszystkich 

elementów historycznego układu przestrzenne-
go, komunikacji wewnętrznej i kompozycji ziele-
ni, 

3) nakazuje się poddać konserwacji, zachować  
i chronić rzeźbę Ukrzyżowanie; wpisaną do reje-
stru zabytków nieruchomych, 

4) na warunkach określonych w przepisach odręb-
nych, nakazuje się wszystkie zmiany w zago-
spodarowaniu terenu cmentarza uzgodnić z Wo-
jewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu i dokonywać za jego zgodą. 

§ 25 

1. Nakazuje się chronić, na zasadach określonych  
w przepisach odrębnych, zabytkowe obiekty archi-
tektury i budownictwa wpisane do rejestru oraz 
ujęte w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych; 
wyróżnione w rysunku planu miejscowego stosow-
nym oznaczeniem graficznym. 

2. Dopuszcza się wpisanie do gminnej ewidencji za-
bytków nieruchomych dodatkowo innych obiektów 
budowlanych niż te, które ujęto w planie miejsco-
wym. 

3. Zaleca się uzyskanie wpisu do rejestru zabytków 
nieruchomych budynku szpitalnego; mieszczącego 

oddział dziecięcy i budynku szpitalnego; mieszczą-
cego zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tj. budynki 
obecnie ujęte w gminnej ewidencji zabytków nieru-
chomych. 

4. Na warunkach określonych w przepisach odrębnych 
ustala się wymóg uprzedniego uzgodnienia z Wo-
jewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu i uzyskania stosownego zezwolenia konser-
watorskiego na wszystkie zamierzone działania 
związane z remontem, przebudową oraz zmianą 
sposobu użytkowania zabytków nieruchomych wpi-
sanych do rejestru i ujętych w gminnej ewidencji. 

5. Ustala się wymóg pełnego respektowania szczegó-
łowych zaleceń konserwatorskich dla zabytków nie-
ruchomych, które w obrębie poszczególnych tere-
nów są wymienione w dziale III i IV niniejszej 
uchwały. 

R o z d z i a ł  6 

Ogó ne wimagania winiuające z p9trzeb u ztałt9wa-
nia prze trzeni pub icznej 

§ 26 

1. Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych  
i urządzeń w liniach rozgraniczających dróg i ulic  
z wyjątkiem: 
1) urządzeń technicznych związanych z utrzyma-

niem i obsługą ruchu samochodowego, rowero-
wego i pieszego, 

2) elementów małej architektury, hydrantów ulicz-
nych, znaków informacyjnych i oświetlenia, 

3) wiat przy przystankach autobusowych, urządzo-
nych miejsc na kontenery odpadów komunal-
nych oraz urządzeń oddzielających ruch kołowy 
od pieszego lub rowerowego. 

2. Zakazuje się umieszczania na obszarach przestrzeni 
publicznej oraz na elewacjach budynków od strony 
tych terenów tablic reklamowych niezwiązanych 
bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub jego 
części; z wyjątkiem terenów zabudowy usługowej  
i parkingów samochodowych usytuowanych 
wzdłuż drogi krajowej nr 8 (w ciągu ul. Piłsudskie-
go), drogi krajowej nr 33 (w ciągu ulic; Warty  
i Podgrodzie) i drogi powiatowej nr 3310 D (w cią-
gu ul. Zamiejskiej). 

3. Zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych na tere-
nach zieleni. 

R o z d z i a ł  7 

Parametri i w uaźniui u ztałt9wania zabun9wi  
9raz zag9 p9nar9wania terenu 

§ 27 

Dla wyodrębnionych w planie miejscowym terenów  
o określonym przeznaczeniu podstawowym, uzupełnia-
jącym lub dopuszczalnym ustala się w sposób nastę-
pujący obowiązujące parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; o ile 
ustalenia szczegółowe zawarte w dziale IV niniejszej 
uchwały nie stanowią inaczej: 
1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych symbolem MN i terenów zabudo-
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wy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami ozna-
czonych symbolem MN(U): 
1) ustala się, że na terenach projektowanej zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
nych symbolami MN, maksymalna powierzch-
nia zabudowy nie może przekroczyć 20% po-
wierzchni projektowanych działek budowla-
nych, zaś na terenach projektowanej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 
oznaczonych symbolem MN(U); 40% po-
wierzchni tych działek. 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
50% powierzchni działki budowlanej, 

3) nakazuje się lokalizację w granicach działki bu-
dowlanej 2 miejsc parkingowych lub garażo-
wych, zaś przy zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami dodatkowo 2 miejsc 
parkingowych na 100 m² powierzchni użytko-
wej usług, 

4) na sąsiadujących działkach budowlanych do-
puszcza się lokalizację budynków gospodar-
czych i garaży bezpośrednio przy granicy dział-
ki w formie zabudowy bliźniaczej, 

5) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych: 
2 kondygnacje nadziemne; wraz z poddaszem 
użytkowym i strychem, tj. ca 10,0 m liczone 
od powierzchni terenu do kalenicy, 

6) wysokość zabudowy budynków gospodar-
czych i wolno stojących garaży: 1 kondygnacja 
nadziemna, tj. ca 5,0 m liczone od powierzchni 
terenu do kalenicy. 

7) dachy budynków mieszkalnych strome; dwu 
lub wielospadowe, o symetrycznym kącie na-
chylenia, kryte dachówką lub innym materia-
łem ognioodpornym; o cechach odpowiadają-
cych dachówce; zalecane nachylenie połaci 
dachowych ca 35º–40º, 

8) dachy budynków gospodarczych i wolno stoją-
cych garaży strome, nawiązujące formą i geo-
metrią do dachów budynków mieszkalnych, 

9) kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do 
osi ulicy; w przypadku pojedynczych działek 
plombowych w nawiązaniu do budynków są-
siednich, 

10) nakazuje się respektować obowiązujące i nie-
przekraczalne linie zabudowy ustalone w ry-
sunku planu miejscowego; przy czym minimal-
na odległość linii zabudowy nie może być 
mniejsza od wartości określonej w § 35 roz-
działu 2 działu III niniejszej uchwały, 

11) dopuszcza się przeznaczenia do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego na 
cele usług komercyjnych. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczonej symbolem MW i terenów zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, ozna-
czonych symbolem MW(U): 
1) zaleca się by maksymalna powierzchnia zabu-

dowy nie przekraczała – 50% powierzchni te-
renu, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
40% powierzchni terenu, 

3) w zagospodarowaniu terenu przewidzieć m.in. 
place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne 
dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy 

czym co najmniej 30% ich powierzchni powin-
no znajdować się na terenie biologicznie czyn-
nym, 

4) miejsca parkingowe i garażowe zaleca się reali-
zować w wielkości wskaźnika 1,2 miejsca na 
1 mieszkanie; w sąsiedztwie usług wbudowa-
nych należy przewidzieć dodatkowe miejsca 
parkingowe w wymiarze 2 miejsca na 100 m² 
powierzchni użytkowej usług, 

5) zakazuje się lokalizacji obiektów gospodar-
czych wolno stojących, 

6) maksymalna wysokość zabudowy budynków 
mieszkalnych 3 kondygnacje nadziemne,  
z możliwością wykorzystania na cele mieszka-
niowe dodatkowo poddaszy budynków, 

7) dachy budynków mieszkalnych strome; dwu- 
lub wielospadowe, o symetrycznym kącie na-
chylenia, kryte dachówką lub innym materia-
łem ogniotrwałym; o cechach odpowiadają-
cych dachówce; zalecane nachylenie połaci 
dachowych ca 35º–40º, 

8) kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do 
osi ulicy dojazdowej, 

9) projektowane usługi zaleca się umieszczać w 
parterach budynków mieszkalnych, przy czym 
łączna powierzchnia wbudowanych lokali usłu-
gowych nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 

10) nakazuje się respektować nieprzekraczalne linie 
zabudowy ustalone w rysunku planu miejsco-
wego; przy czym minimalna odległość linii za-
budowy nie może być mniejsza od wartości 
określonej w § 35 rozdziału 2 działu III niniej-
szej uchwały. 

3. Dla terenów zabudowy usługowej, produkcyjnej, 
magazynowej i obsługi komunikacyjnej, oznaczo-
nych stosownymi symbolami: U, UP, P, KY, K : 
1) zaleca się by maksymalna powierzchnia zabu-

dowy nie przekraczała – 70% powierzchni tere-
nu, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni terenu, 

3) w granicach terenu nakazuje się organizację 
miejsc parkingowych; przyjmując wskaźnik 20 
miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni 
użytkowej projektowanych budynków, 

4) rozwiązanie wewnętrznej komunikacji w grani-
cach wyznaczonego terenu winno umożliwiać 
parkowanie, wjazdy i wyjazdy również samo-
chodów ciężarowych, 

5) nakazuje się wbudowanie obiektów technicz-
nych w kubaturowe obiekty trwałe, 

6) dopuszcza się wydzielenie części powierzchni 
użytkowej projektowanych budynków z prze-
znaczeniem na lokal mieszkalny właściciela lub 
osoby dozorującej obiekt, 

7) nakazuje się respektować nieprzekraczalne linie 
zabudowy ustalone w rysunku planu miejsco-
wego; przy czym minimalna odległość linii zabu-
dowy nie może być mniejsza od wartości okre-
ślonej w § 35 rozdziału 2 działu III niniejszej 
uchwały. 

4. W obrębie istniejącej zabudowy dopuszcza się re-
monty, przebudowę, rozbudowę oraz zmianę spo-
sobu użytkowania budynków pod warunkiem 
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utrzymania bez zmian podstawowego przeznacze-
nia terenu. 

5. Na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN oraz na 
terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami, oznaczonych symbolem 
MN(U) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiek-
tów budowlanych bądź budowę wolno stojących 
obiektów budowlanych pod warunkiem, że po-
wierzchnia projektowanej zabudowy w obrębie wy-
znaczonej działki nie przekroczy 80% powierzchni 
istniejącej zabudowy. 

R o z d z i a ł  8 

Za ani 9raz warunui  ca ania i p9nziału nieruch9m9ści 

§ 28 

1. Wydzielenie obszarów przestrzeni publicznej,  
z przeznaczeniem na projektowane ciągi komunika-
cyjne, usługi publiczne i zieleń oraz dokonanie po-
działu terenu na działki budowlane nieruchomości 
niezabudowanych nakazuje się dokonać po prze-
prowadzeniu podziału nieruchomości, a w przypad-
kach koniecznych po dokonaniu scalenia gruntów 
w oparciu o procedury określone w przepisach od-
rębnych. 

2. W projektach podziału nieruchomości nakazuje się 
utrzymać określone w rysunku planu miejscowego 
linie rozgraniczające dla układu komunikacyjnego 
oraz terenów o ustalonym przeznaczeniu, a także 
respektować zasady podziału tych terenów na 
działki budowlane, określone liniami wewnętrznego 
podziału. 

3. Dopuszcza się wtórne i dodatkowe podziały nieru-
chomości, dokonywane zgodnie z przepisami od-
rębnymi, pod warunkiem pełnego respektowania 
ustaleń planu miejscowego w zakresie zasad kształ-
towania zabudowy, usytuowania wjazdów, obo-
wiązujących linii zabudowy itp. 

4. Zakazuje się wydzielanie działek niemających do-
stępu do drogi publicznej, z wyjątkiem przypadków 
powiększenia powierzchni istniejącej działki, mają-
cej dostęp do takiej drogi. 

5. Nakazuje się, by minimalna powierzchnia wydzielo-
nej działki budowlanej nie była mniejsza niż 600 m² 
a minimalna szerokość frontu działki wynosiła  
20 m. 

6. Projekty podziału nieruchomości winny być opra-
cowane przez osoby posiadające uprawnienia archi-
tektoniczne lub urbanistyczne. 

R o z d z i a ł  9 

Sp9 ób i termin timcza 9weg9 zag9 p9nar9wania, 
urząnzania i użitu9wania terenów 

§ 29 

1.  ereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do 
czasu realizacji planu miejscowego mogą być użyt-
kowane i zagospodarowane bez zmian w sposób 
dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia 
dla wykonania niezbędnych prac geodezyjnych, do-
jazdów i uzbrojenia w zakresie urządzeń siecio-
wych, wynikających z ustaleń planu miejscowego. 

2. Zakazuje się sprzedaży nieruchomości z przezna-
czeniem na cele tymczasowe. 

3. Zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych na 
gruntach niezabudowanych, które nie są przezna-
czone w planie miejscowym do zabudowy. 

4. Na terenach przeznaczonych w planie miejscowym 
do zabudowy dopuszcza się realizację obiektów 
tymczasowych o innym przeznaczeniu niż ustalono 
w planie miejscowym; na podstawie warunków za-
budowy określonych przez Burmistrza Miasta,  
w myśl zasad i w trybie określonym w ustawie  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.). 

R o z d z i a ł  10 

Stawui pr9cent9we wzr9 tu wart9ści nieruch9m9ści 

§ 30 

Ustala się w następującej wysokości stawki procen-
towe od wzrostu wartości nieruchomości w związku  
z uchwaleniem planu miejscowego; służące naliczeniu  
i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nieru-
chomości na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko, zgodnie  
z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) od nieruchomości niezabudowanych, wchodzących 

w skład nowych terenów budowlanych wyznaczo-
nych w planie miejscowym – 30%, 

2) od nieruchomości niezabudowanych położonych w 
obrębie istniejącej zabudowy, a przeznaczonych do 
zabudowy w planie miejscowym – 15%, 

3) od nieruchomości pozostałych – 10%. 

D z i a ł  III 

U ta enia  zczegół9we w zaure ie terenów zamunię-
tich u9 ej9wich, u9muniuacji u9ł9wej i infra truuturi  
                              technicznej 

R o z d z i a ł  1 

Tereni zamunięte u9 ej9we 

§ 31 

1.  ereny zamknięte kolejowe, zawarte w granicach 
planu miejscowego, wyodrębnia się w rysunku pla-
nu miejscowego ściśle określonymi liniami rozgrani-
czającymi, zgodnie z granicami własności; oznacza-
jąc je dodatkowo stosownymi symbolami graficz-
nymi oraz literą „Z”. 

2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu wyodręb-
nienie terenów zamkniętych kolejowych zabezpie-
cza funkcjonowanie na obecnych zasadach całości 
obiektów, urządzeń i instalacji kolejowych, związa-
nych z kolejowym transportem osobowym i towa-
rowym oraz stwarza możliwości modernizacji i roz-
budowy tych obiektów, urządzeń i instalacji. 

3. Zapisy zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu do-
tyczą terenów: 
1) zelektryfikowanej linii kolejowej pierwszorzędnej 

o państwowym znaczeniu, nr 276 relacji Wro-
cław – Międzylesie – Granica Państwa, 

2) niezelektryfikowanej linii kolejowej drugorzędnej, 
nr 286 relacji Kłodzko Główne – Wałbrzych, 
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3) towarowo-osobowego dworca kolejowego 
Kłodzko Główne.  

§ 32 

1.  erenom zamkniętym kolejowym przypisuje się 
przeznaczenie podstawowe związane z prowadze-
niem działalności zgodnie ze statutem Polskich Ko-
lei Państwowych Y.A. 

2. Dopuszcza się dokonywanie przez właściciela tere-
nów zamkniętych kolejowych zmianę przeznaczenia 
podstawowego poszczególnych terenów i obiektów 
na rzecz następujących przeznaczeń dopuszczal-
nych, niezwiązanych z działalnością podstawową 
Polskich Kolei Państwowych Y.A.: 
1) składy, magazyny, 
2) obiekty produkcyjne i gospodarcze, 
3) obiekty usług publicznych i komercyjnych, 
4) obiekty wyposażenia technicznego, 
5) parkingi samochodowe, 
6) hurtownie, obiekty handlowe i ekspozycyjne 
7) zieleń. 

3. Zmiany przeznaczenia podstawowego, określone  
w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą podejmowane 
w celu efektywnego wykorzystania istniejącego za-
inwestowania terenów zamkniętych kolejowych dla 
potrzeb rozwojowych miasta. 

4. Realizacja przeznaczeń dopuszczalnych, określo-
nych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie może za-
grażać prawidłowemu funkcjonowaniu obiektów  
i urządzeń kolejowych w obrębie dworca kolejowe-
go Kłodzko Główne oraz na kolejowych liniach szla-
kowych. 

§ 33 

1. W obrębie terenów zamkniętych kolejowych ochro-
nie konserwatorskiej podlegają następujące zabytki 
nieruchome, ujęte w gminnej ewidencji, zgodnie ze 
wskazaniem rysunku planu miejscowego. Yą to: 
1) budynek główny wraz z budynkiem administra-

cyjnym „Cargo”, 
2) dwie wiaty peronowe I i II, 
3) budynek dyżurnego ruchu, 
4) budynek toalet, 
5) budynek magazynowo-gospodarczy, 
6) dwie wieże wodne I i II, 
7) budynek nastawni dysponującej, 
8) budynek kotłowni, 
9) budynek służbowy, 

10) lokomotywownia, 
11) żuraw wodny, 
12) budynek warsztatów urządzeń technicznych 

(dawna lokomotywownia), 
13) dwa budynki nastawni KG1 i KG2, 
14) budynek sekcji energetycznej, 
15) budynek gospodarczo-magazynowy, 
16) dwa budynki związane z ruchem pociągów, 
17) budynek sterowni ruchem kolejowym, 
18) budynek stolarni, 
19) budynek działu diagnostyki i działu budowlane-

go, 
20) dwa budynki tradytora I i II, 
21) most kolejowy nad rzeką Nysą Kłodzką, 
22) wiadukt kolejowy przy ul. Yzpitalnej. 

2. Dla zabytkowych obiektów architektury i budow-
nictwa wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego pa-

ragrafu obowiązują ustalenia określone w § 25 roz-
działu 5 działu II niniejszej uchwały. 

3. W zabytkach nieruchomych, wyszczególnionych  
w ust. 1 niniejszego paragrafu o ochronie konser-
watorskiej podlegają: 
1) bryły budynków, formy dachów oraz układ osi  

i wykrój otworów okiennych i drzwiowych  
w elewacji, 

2) nietynkowane, ceglane elewacje, 
3) detal architektoniczny z czerwonego piaskowca 

na elewacjach budynku głównego wraz z bu-
dynkiem administracyjnym „Cargo” oraz pozo-
stały detal ceglany, 

4) zachowana stolarka okienna i drzwiowa, 
5) zachowana stolarka wewnętrzna w budynku 

głównym wraz z budynkiem administracyjnym 
„Cargo”. 

4. Dla części terenów zamkniętych kolejowych, poło-
żonych w zasięgu strefy „OW” obserwacji arche-
ologicznej nakazuje się respektować; zgodnie  
z wymogami przepisów odrębnych; ustalenia okre-
ślone w § 21 rozdziału 5 działu II niniejszej uchwa-
ły. 

5. Dla części terenów zamkniętych kolejowych, poło-
żonych w zasięgu stanowiska zabytku archeolo-
gicznego (nr 2/37, obszar AZP 94-25; pałac z okre-
su nowożytnego) nakazuje się respektować; zgod-
nie z wymogami przepisów odrębnych; ustalenia 
określone w § 22 rozdziału 5 działu II niniejszej 
uchwały. 

6. Dla terenów zamkniętych kolejowych, położonych 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzio-
wego rzeki Nysy Kłodzkiej nakazuje się respekto-
wać; zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 
ustalenia określone w § 10 rozdziału 2 działu II ni-
niejszej uchwały. 

7. W pasie terenu o szerokości 50,0 m od granicy 
terenów zamkniętych kolejowych zakazuje się loka-
lizacji zabudowy oraz trwałego zagospodarowania 
przeznaczonego na stały pobyt ludzi; zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w pkt 4 § 15 niniejszej 
uchwały. 

R o z d z i a ł  2 

Za ani m9nernizacji, r9zbun9wi i bun9wi  i temu 
u9muniuacji u9ł9wej 

§ 34 

1. Obszary przestrzeni publicznej w zakresie komuni-
kacji kołowej, wyodrębnione w rysunku planu miej-
scowego ściśle określonymi lub orientacyjnymi li-
niami rozgraniczającymi, obejmują pasy drogowe: 
1) dróg krajowych i powiatowych – przeznaczo-

nych do ruchu pojazdów samochodowych wraz 
z wyposażeniem i urządzeniami związanymi  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem tego ruchu, 
określonymi w przepisach odrębnych, 

2) ulic, ciągów pieszo-jezdnych i ciągów pieszych – 
przeznaczonych do pełnienia funkcji obsługi ko-
munikacyjnej terenów zabudowy oraz bezpo-
średniego ich otoczenia oraz sytuowania, okre-
ślonych w przepisach odrębnych, komunalnych 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. Dla obszarów przestrzeni publicznej w zakresie 
komunikacji kołowej, wyszczególnionych w ust. 1 
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niniejszego paragrafu określa się w sposób następu-
jący funkcje użytkowe i zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) ruch kołowy i postój pojazdów samochodowych, 

zgodnie z klasyfikacją funkcjonalną i parametra-
mi technicznymi, w obrębie jezdni, wjazdów na 
posesje, zatok postojowych, 

2) ruch pieszy w obrębie chodników ulicznych, 
3) ruch rowerowy w obrębie wydzielonych ścieżek 

rowerowych, 
4) zieleń izolacyjna lub ekrany akustyczne, 
5) infrastruktura techniczna: podziemna i nadziem-

na; dopuszczona do realizacji na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych, 

6) obiekty inżynierskie oraz urządzenia techniczne 
związane z obsługą ruchu drogowego, lokalizo-
wane w uzgodnieniu z zarządcą drogi i zgodnie  
z przepisami odrębnymi; w sposób nieogranicza-
jący bezpieczeństwa ruchu. 

§ 35 

Dla układu komunikacji kołowej, zawartego w grani-
cach planu miejscowego, ustala się w następujący 
sposób klasyfikację funkcjonalną, obowiązujące para-
metry techniczne oraz zasady modernizacji i rozbudo-
wy tego układu: 
1. Droga klasy głównej ruchu przyspieszonego; ozna-

czona symbolem KD-GP, 
jako przeznaczenie podstawowe dla odcinka drogi 
krajowej nr 8, relacji: Granica Państwa – Kudowa 
Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – Wrocław – 
Oleśnica – Yyców – Kępno – Walichnowy –Wieluń 
– Bełchatów – Piotrków  rybunalski – Rawa Ma-
zowiecka – Warszawa – Radzymin – Wyszków – 
Ostrów Mazowiecki – Zambrów – Białystok – Kor-
czyn – Augustów – Yuwałki – Budzisko – Granica 
Państwa; biegnącego w ciągu ul. J. Piłsudskiego: 
1) trasę drogi utrzymuje się bez zmian, 
2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

50,0 m ze stosownym poszerzeniem wskaza-
nym w rysunku planu miejscowego w rejonie 
obecnego skrzyżowania tej drogi z drogą krajo-
wą nr 33; biegnącą w ciągu ul. Warty i ul. Pod-
grodzie, 

3) określona w pkt. 2 niniejszego ustępu szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających przeznacza się 
na docelowe potrzeby związane z modernizacją 
drogi, tj.: 
a) budową drugiej jezdni po północnej stronie 

istniejącej jezdni drogi, 
b) budową węzła drogowego w miejscu istnie-

jącego, skanalizowanego skrzyżowania drogi 
krajowej nr 8 z drogą krajową nr 33, 

c) nasadzenie zieleni izolacyjnej, bądź wprowa-
dzenie ekranów akustycznych, 

4) wzdłuż trasy drogi oraz na jej skrzyżowaniach  
i w węzłach drogowych zakazuje się realizacji 
chodników pieszych i ścieżek rowerowych, 

5) minimalną odległość linii zabudowy projektowa-
nych obiektów budowlanych ustala się w wy-
miarze 25,0 m licząc od zewnętrznej krawędzi 
istniejącej i projektowanej docelowo drugiej 
jezdni, 

6) zakazuje się organizację z drogi obsługi komuni-
kacyjnej terenów bezpośrednio do niej przyle-
głych, 

7) utrzymuje się bez zmian skrzyżowanie drogi  
z drogą powiatową nr 3310 D, biegnącą w cią-
gu ul. Zamiejskiej; w układzie docelowym zaleca 
się realizację węzła drogowego. 

2. Ulica klasy głównej; oznaczona symbolem KD-G, 
jako przeznaczenie podstawowe dla ulic: Podgro-
dzie, Warty, biegnących w ciągu drogi krajowej  
nr 33, relacji: Kłodzko–Międzylesie–Granica Pań-
stwa; 
1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających wg 

ustaleń rysunku planu miejscowego; o zmien-
nym przekroju 18,0–36,0 m, w dostosowaniu 
do ograniczeń wynikających z obecnej struktury 
własnościowej terenu i usytuowania istniejącej 
zabudowy; normatywna minimalna szerokość 
ulicy w liniach rozgraniczających 25,0 m, 

2) trasy ulic utrzymuje się bez zmian, 
3) skrzyżowania ulic z ulicami klasy lokalnej i do-

jazdowej zgodnie ze wskazaniem rysunku planu 
miejscowego, 

4) ulica jednojezdniowa o obustronnych chodnikach 
pieszych, 

5) zakazuje się organizacji w liniach rozgraniczają-
cych ulicy ścieżek rowerowych, 

6) nakazuje się utrzymanie linii zabudowy określo-
nej w rysunku planu miejscowego, przy czym 
minimalną odległość linii zabudowy projektowa-
nych obiektów budowlanych ustala się w wy-
miarze 10,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi 
jezdni. 

3. Ulica klasy zbiorczej, oznaczona symbolem KD-Z, 
jako przeznaczenie podstawowe dla ulicy Zamiej-
skiej, biegnącej w ciągu drogi powiatowej  
nr 3310 D, relacji Kłodzko–Ławica: 
1) szerokość północnego odcinka ulicy zbiorczej  

w liniach rozgraniczających 20,0 m, szerokość 
południowego wg wskazań rysunku planu miej-
scowego o zmiennym przekroju w dostosowaniu 
do ograniczeń związanych z obecną strukturą 
własności terenu i usytuowaniem istniejącej za-
budowy; normatywna minimalna szerokość ulicy 
w liniach rozgraniczających 20,0 m, 

2) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami 
pieszymi, 

3) dopuszcza się możliwość organizacji ścieżki ro-
werowej wzdłuż północnego odcinka ulicy zbior-
czej, 

4) trasę ulicy utrzymuje się bez zmian, 
5) skrzyżowania ulicy z ulicami klasy lokalnej i do-

jazdowej zgodnie ze wskazaniem rysunku planu 
miejscowego, 

6) nakazuje się utrzymanie linii zabudowy wskaza-
nej w rysunku planu miejscowego, przy czym 
minimalną odległość linii zabudowy projektowa-
nych obiektów budowlanych ustala się w wy-
miarze 8,0 m licząc od zewnętrznej krawędzi 
jezdni. 

4. Ulica klasy lokalnej układu obsługującego, oznaczo-
na symbolem KD-L, 
jako przeznaczenie podstawowe dla ulic; Warszawa 
– Centrum, Yzpitalnej, Dworcowej,  owarowej; 
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1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających wg 
ustaleń planu miejscowego, o zmiennym prze-
kroju w dostosowaniu do ograniczeń związanych 
z obecną strukturą własności i usytuowaniem 
istniejącej zabudowy; normatywna minimalna 
szerokość ulicy w liniach rozgraniczających  
12,0 m, 

2) ulica jednojezdniowa o obustronnych chodnikach 
pieszych, 

3) dopuszcza się możliwość organizacji ścieżki ro-
werowej w liniach rozgraniczających ulicy: Yzpi-
talnej i Warszawa Centrum, 

4) trasy ulic utrzymuje się bez zmian, 
5) skrzyżowania z ulicami klasy dojazdowej i cią-

gami pieszo-jezdnymi zgodnie ze wskazaniem 
rysunku planu miejscowego, 

6) nakazuje się utrzymanie linii zabudowy wskaza-
nej w rysunku planu miejscowego, przy czym 
minimalną odległość linii zabudowy projektowa-
nych obiektów budowlanych ustala się w wy-
miarze 6,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi 
jezdni. 

5. Ulica klasy dojazdowej układu obsługującego, ozna-
czona symbolem KD-D, 
jako przeznaczenie podstawowe dla ulicy Zamko-
wej, odcinka ulicy Zamiejskiej; biegnącego poza 
ciągiem drogi powiatowej, dojazdu gospodarczego 
do Yzpitala Powiatowego i projektowanych odcin-
ków ulic obsługujących tereny istniejącej i projek-
towanej zabudowy mieszkaniowej: 
1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających wg 

ustaleń rysunku planu miejscowego; normatyw-
na minimalna szerokość ulicy w liniach rozgrani-
czających 10,0 m, 

2) ulica jednojezdniowa z zalecanymi obustronnymi 
chodnikami pieszymi, 

3) nakazuje się utrzymanie linii zabudowy wskaza-
nej w rysunku planu miejscowego, 

4) zakazuje się organizacji ścieżki rowerowej w li-
niach rozgraniczających odcinka ulicy Zamiej-
skiej; biegnącego poza ciągiem drogi powiato-
wej, 

5) trasy projektowanych odcinków ulic dojazdo-
wych wg ustaleń rysunku planu miejscowego. 

6. Ulica wewnętrzna, oznaczona symbolem KDw, 
jako przeznaczenie podstawowe dla istniejących  
i projektowanych odcinków ulic, obsługujących te-
ren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej osiedla Warszawa – Centrum oraz tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej; 
1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających wg 

ustaleń rysunku planu miejscowego, 
2) trasy projektowanych odcinków ulic wewnętrz-

nych wg ustaleń rysunku planu miejscowego. 
7. Ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem KD-X, 

jako przeznaczenie podstawowe dla; ul. Wzniesie-
nie, łączników komunikacyjnych pomiędzy odcin-
kami ul. Zamiejskiej, pomiędzy ul. Zamkową i ul. 
Yzpitalną, a także geodezyjnie wydzielonych dróg 
dojazdowych do terenów rolniczych i plombowych 
działek zabudowanych: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających wg ustaleń rysunku planu miej-
scowego; przy czym normatywna minimalna 

szerokość ciągu w liniach rozgraniczających  
4,5 m, 

2) trasy ciągów projektowanych wg ustaleń rysun-
ku planu miejscowego. 

8. Ciąg pieszy, oznaczony symbolem KD-Y, 
jako przeznaczenie podstawowe dla ciągów pie-
szych; istniejących i projektowanych: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgranicza-

jących zgodnie ze wskazaniem rysunku planu 
miejscowego; zmienna w dostosowaniu do moż-
liwości terenowych i wydzieleń geodezyjnych, 

2) trasy ciągów projektowanych wg ustaleń rysun-
ku planu miejscowego, 

3) zaleca się poszerzyć kładkę pieszą w obrębie 
mostu kolejowego nad rzeką Nysą Kłodzką  
w ciągu linii kolejowej nr 286, relacji Kłodzko 
Główne–Wałbrzych Główny. 

R o z d z i a ł  3 

Za ani m9nernizacji, r9zbun9wi i bun9wi  i temów 
infra truuturi technicznej 

§ 36 

1. Jako elementy infrastruktury technicznej obszaru 
ustala się istniejące i projektowane obiekty, urzą-
dzenia techniczne, sieci nadziemne i podziemne 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które służą 
lub będą służyć zaopatrzeniu zabudowy w: energię 
elektryczną, wodę przeznaczoną do spożycia i dla 
celów technologicznych, gaz przewodowy, przyłą-
cza teletechniczne oraz odprowadzeniu ścieków by-
towych, opadowych i przemysłowych. 

2. Istniejące obiekty, urządzenia techniczne i sieci 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi z zakresu in-
frastruktury technicznej mogą podlegać wymianie, 
rozbiórce i przebudowie pod warunkiem utrzymania 
bez zmian ich przeznaczenia podstawowego. 

3. Dopuszcza się zmianę standardów technicznych 
bądź technologii obiektów, urządzeń technicznych  
i sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi z za-
kresu infrastruktury technicznej pod warunkiem, że 
nie będą miały znaczących oddziaływań na środo-
wisko i zdrowie ludzi. 

4. Ustala się zasadę sytuowania nowych odcinków 
sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii rozgra-
niczających ulic, ciągów pieszo-jezdnych i ciągów 
pieszych, zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych, po uzyskaniu zgody i na warunkach tech-
nicznych określonych przez zarządcę dróg i ulic. 

5. Do istniejących i projektowanej sieci uzbrojenia 
technicznego, obiektów i urządzeń technicznych, 
nakazuje się zapewnić możliwość swobodnego do-
stępu dla ich właścicieli, w celu nadzoru technicz-
nego, remontu czy przebudowy. 

§ 37 

1. Ustala się zasadę zaopatrzenia projektowanej zabu-
dowy w wodę przeznaczoną do spożycia oraz ce-
lów technologicznych przy udziale istniejącej ko-
munalnej sieci wodociągowej, rozbudowanej przez 
właściciela sieci o nowe jej odcinki. 

2. W obrębie obszarów przestrzeni publicznej nakazuje 
się stworzyć warunki pełnej dostępności do wody 
dla celów przeciwpożarowych. 
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3. Nakazuje się respektować zakaz lokalizacji obiek-
tów i urządzeń wodochłonnych, określony w pkt 2 
§ 13 rozdziału 3 działu II niniejszej uchwały. 

§ 38 

1. Ustala się zasadę odprowadzania całości ścieków 
bytowych z istniejącej i projektowanej zabudowy 
przy udziale istniejącej komunalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej; rozbudowanej przez właściciela sieci  
o nowe jej odcinki. 

2. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem ich do 
sieci kanalizacji sanitarnej nakazuje się oczyszczać 
na miejscu do parametrów zwykłych ścieków by-
towych. 

3. Ustala się, że odbiornikiem całości ścieków byto-
wych z obszaru objętego planem miejscowym  
jest komunalna, mechaniczno-biologiczna oczysz-
czalnia ścieków, usytuowana w obrębie dzielnicy 
Ustronie. 

4. Nakazuje się respektować zasady ochrony czysto-
ści wód podziemnych i powierzchniowych określo-
ne w § 13 i § 14 rozdziału 3 działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 39 

1. Ustala się zasadę odprowadzania całości ścieków 
opadowych z terenów istniejącej i projektowanej 
zabudowy przy udziale istniejącej komunalnej sieci 
kanalizacji deszczowej; rozbudowanej przez właści-
ciela sieci o nowe jej odcinki. 

2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych 
z sieci kanalizacji deszczowej do wód powierzch-
niowych pod warunkiem wyposażenia końcowych 
odcinków sieci kanalizacyjnej w urządzenia oczysz-
czające te ścieki. 

3. Nakazuje się respektować zasady ochrony czysto-
ści wód podziemnych i powierzchniowych określo-
ne w § 13 i § 14 rozdziału 3 działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 40 

1. Ustala się następujące zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi i ich usuwania; 
1) odpady komunalne nakazuje się gromadzić  

w odrębnych pojemnikach i kontenerach, usytu-
owanych na terenach istniejącej i projektowanej 
zabudowy, stwarzając warunki segregacji tych 
odpadów na miejscu, 

2) nakazuje się systematyczne opróżnianie pojem-
ników i kontenerów, określonych w pkt 1 niniej-
szego ustępu, przez specjalistyczną służbę ko-
munalną, 

3) ustala się, że odpady komunalne będą w całości 
wywożone na komunalne składowisko odpadów, 

2. Gospodarkę odpadami innymi niż komunalne naka-
zuje się prowadzić zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych. 

§ 41 

1. Ciepło dla celów bytowych i grzewczych nakazuje 
się uzyskiwać wyłącznie w oparciu o paliwa pro-
ekologiczne. 

2. Dopuszcza się wyjątkowo stosowanie wysoko-
sprawnych, atestowanych kotłowni na opał stały, 
których technologia zapewnia zachowanie dopusz-
czalnych standardów emisyjnych, określonych  
w przepisach odrębnych. 

§ 42 

1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w gaz przewodowy 
istniejącej i projektowanej zabudowy przy udziale 
miejskiej sieci gazowej, rozbudowanej przez właści-
ciela sieci o nowej jej odcinki. 

2. Zachowuje się bez zmian istniejące przeznaczenie 
obiektów, urządzeń i sieci istniejących, które służą 
zaopatrzeniu w gaz przewodowy obszar w grani-
cach planu miejscowego oraz zapewniają jego prze-
sył na zewnątrz tego obszaru. 

3. Dla istniejących odcinków gazociągów podwyższo-
nego średniego ciśnienia oraz stacji redukcyjnej ga-
zu nakazuje się zabezpieczyć strefę kontrolowaną  
o minimalnej szerokości 6,0 m. 

4. W strefie kontrolowanej, określonej w ust. 3 niniej-
szego paragrafu: 
1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, 

sadzenia drzew oraz prowadzenia takiej działal-
ności, która może zagrozić trwałości gazociągu 
podczas jego eksploatacji, 

2) za zgodą właściciela sieci i na warunkach tech-
nicznych przez niego określonych dopuszcza się 
lokalizację parkingów samochodowych. 

§ 43 

1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną projektowanej zabudowy przy udziale istnieją-
cych obiektów, urządzeń i sieci elektroenergetycz-
nych; rozbudowanych przez właściciela sieci o no-
we jej odcinki i stacje transformatorowe. 

2. Zachowuje się bez zmian istniejące przeznaczenie 
obiektów, urządzeń i sieci istniejących, które służą 
zaopatrzeniu w energię elektryczną obszar w grani-
cach planu miejscowego oraz zapewniają jego prze-
sył na zewnątrz tego obszaru. 

3. Zaleca się skablowanie, bądź korektę tras, odcin-
ków istniejących, napowietrznych linii elektroener-
getycznych ś.n. 20 kV, przebiegających przez tere-
ny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszka-
niowej i usługowej; wskazanych w rysunku planu 
miejscowego. 

4. Odcinki nowych sieci należy realizować jako ka-
blowe, doziemne. 

5. Celem ochrony ludzi przed promieniowaniem elek-
tromagnetycznym niejonizującym nakazuje się re-
spektować warunki określone w § 18 rozdziału 3 
działu II niniejszej uchwały. 

§ 44 

1. Ustala się zasadę wyposażenia projektowanej za-
budowy w przyłącza teletechniczne przy udziale ist-
niejących sieci funkcjonujących w mieście operato-
rów; rozbudowanej przez właściciela tych sieci  
o nowe jej odcinki. 
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D z i a ł  IV 

U ta enia  zczegół9we w zaure ie przeznaczenia  
terenów 

R o z d z i a ł  1 

Za ani p9nziału 9b zaru na jenn9 tui prze trzenne 

§ 45 

1. Ustala się podział obszaru zawartego w granicach 
planu miejscowego na 4 jednostki przestrzenne,  
o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych  
i wynikającym stąd odmiennym przeznaczeniu pod-
stawowym, a także zasadach zabudowy i zagospo-
darowania. 

2. Wyodrębnionym jednostkom przestrzennym przypi-
suje się kolejne symbole literowe: A, B, C, D. 

3. Ustala się, że granice jednostek przestrzennych 
wyznacza w sposób następujący układ komunikacji 
kolejowej i kołowej: 
1) jednostka przestrzenna A obejmuje tereny poło-

żone pomiędzy ulicami; J. Piłsudskiego, Zamiej-
ską i Yzpitalną oraz granicą terenów zamknię-
tych kolejowych, 

2) jednostka przestrzenna B obejmuje tereny poło-
żone pomiędzy ulicami; J. Piłsudskiego, Warty  
i Zamiejskiej, 

3) jednostka przestrzenna C obejmuje tereny poło-
żone pomiędzy ulicami: Yzpitalną, Zamiejską, 
Podgrodzie i granicą terenów zamkniętych kole-
jowych, 

4) jednostka przestrzenna D obejmuje tereny pozo-
stałe: z wyłączeniem terenów zamkniętych kole-
jowych. 

4. Ustalenia szczegółowe dla terenów zamkniętych 
kolejowych określają paragrafy 31, 32 i 33 rozdzia-
łu 1 działu III niniejszej uchwały. 

5. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji 
kołowej określają paragrafy 34 i 35 rozdziału 2 
działu III niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł  2 

U ta enia  zczegół9we n a terenów zawartich  
w 9brębie jenn9 tui prze trzennej A 

§ 46 

Dla terenu istniejącego lądowiska sanitarnego dla heli-
kopterów, o powierzchni ca 0,93 ha, położonego  
u zbiegu ulic: Yzpitalnej i Zamiejskiej, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem A1 YL(YP), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: lądowisko sanitarne 

dla helikopterów, 
2) przeznaczenie uzupełniające: parking samochodo-

wy, 
3) zakaz lokalizacji zabudowy oraz nasadzeń zieleni 

wysokiej, 
4) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie ze wskaza-

niem rysunku planu miejscowego, 
5) w obrębie części terenu położonego w zasięgu od-

działywania pola elektromagnetycznego napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej ś.n. 20 kV na-
kazuje się respektować ustalenia określone w § 18, 
rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 47 

Dla terenu istniejącej stacji transformatorowej, o po-
wierzchni ca 0,01 ha, położonego u zbiegu ulic: Yzpi-
talnej i Zamiejskiej, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem A2 E, ustala się następujące 
przeznaczenie i warunki zabudowy: 
1) przeznaczenie podstawowe: stacja transformato-

rowa, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących, 
3) ustala się wymóg uzyskania, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, stosownego zezwolenia konserwator-
skiego na realizację wszystkich zamierzeń związa-
nych z remontem, przebudową bądź rozbudową 
stacji transformatorowej; obiektu ujętego w gmin-
nej ewidencji zabytków nieruchomych. 

§ 48 

Dla terenu istniejącego Yzpitala Powiatowego, oraz 
siedziby Duszpasterstwa Parafii Rzymsko-Katolickiej 
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, o powierzchni ca 
4,30 ha, położonego przy ulicy Yzpitalnej, oznaczone-
go w rysunku planu miejscowego symbolem A3 UP, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne, 
2) obsługa komunikacyjna tereny zgodnie ze wska-

zaniem rysunku planu miejscowego, 
3) dla części terenu, położonego w granicach strefy 

„A” ścisłej ochrony konserwatorskiej nakazuje się 
respektować ustalenia określone w § 23, rozdzia-
łu 5 działu II niniejszej uchwały, 

4) dla części terenu, położonego w zasięgu stanowi-
ska zabytku archeologicznego nr 6/5 (obszar AZP 
94–25, cmentarzysko ciałopalne z okresu kultury 
łużyckiej), nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 22, rozdziału 5 działu II niniejszej 
uchwały, 

5) dla zabytkowych obiektów architektury i budow-
nictwa, wpisanych do rejestru zabytków nieru-
chomych oraz ujętych w gminnej ewidencji zabyt-
ków nieruchomych obowiązują ustalenia określo-
ne w § 25 rozdziału 5 działu II niniejszej uchwały. 
Dotyczy to: 
a) wpisanych do rejestru zabytków nierucho-

mych, decyzją nr 1368/WŁ/2 z dnia 28 kwiet-
nia 1992 r. następujących obiektów architek-
tury i budownictwa: 
– główny budynek szpitalny; mieszczący od-

dział chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddział 
ginekologiczno-położniczy, 

– budynek szpitalny; mieszczący oddział we-
wnętrzny, kardiologii i urologii, 

– budynek szpitalny; mieszczący laboratorium 
analityczne oraz centrum krwiodawstwa  
i krwiolecznictwa, 

– budynek szpitalny; mieszczący laboratorium 
analityczne, oddział oczny i opieki paliatyw-
nej, 

– budynek szpitalny; mieszczący oddział neu-
rologiczny wraz z łącznikiem bramnym, 

– administracyjny budynek szpitalny; miesz-
czący dodatkowo Duszpasterstwo Parafii 
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Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP. 

b) ujętych w gminnej ewidencji zabytków nieru-
chomych następujących obiektów architektury 
i budownictwa: 
– budynek szpitalny; mieszczący oddział dzie-

cięcy, 
– budynek szpitalny; mieszczący zakład pielę-

gnacyjno – opiekuńczy, 
– dwa magazynowe budynki szpitalne, 
– kapliczka maryjna; usytuowana naprzeciw 

głównego budynku szpitala, 
– mur ogrodzeniowy terenu szpitala, 

6) w zabytkach nieruchomych wyszczególnionych w 
pkt 5 a i b niniejszego paragrafu ochronie kon-
serwatorskiej podlegają: 
a) historyczne granice parceli, 
b) bryły budynków oraz formy dachów z cera-

micznym pokryciem, ozdobnymi szczytami  
i lukarnami, 

c) układ osi i wykrój otworów okiennych i drzwio-
wych w elewacji, 

d) kamienne okładziny cokołów i płyciny dekora-
cyjne elewacji, zdobienia szczytów, portale 
drzwiowe i obramienia okienne, 

e) kamienna płycina, z datą 1591 r. i kartuszami 
herbowymi; wmurowaną w elewację budynku 
bramnego przy budynku oddziału neurologicz-
nego, 

f) płaskorzeźba przedstawiająca Archanioła Rafa-
ela z chłopcem; wmurowana w elewację bu-
dynku bramnego przy budynku oddziału neuro-
logicznego, 

g) zachowane sklepienia i elementy wystroju 
wnętrz oraz klatki schodowe, wewnętrzna sto-
larka drzwiowa z szybami trawionymi w sece-
syjną nić roślinną; dotyczy to przede wszyst-
kim głównego budynku szpitalnego, 

7) nakazuje się chronić i zachować reprezentacyjne 
zespoły zieleni wysokiej, 

8) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania ist-
niejącej zabudowy i jej przeznaczenie na inne 
usługi publiczne oraz realizację nowej zabudowy  
o tym przeznaczeniu, na warunkach określonych 
w § 23 i § 25 rozdziału 5, działu II niniejszej 
uchwały, 

9) nakazuje się dostosować wysokość projektowanej 
zabudowy oraz jej architekturę do zabudowy są-
siadującej, 

10) dla części terenu położonego w obszarze bezpo-
średniego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy 
Kłodzkiej (Q 10%) nakazuje się respektować usta-
lenia określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniej-
szej uchwały, 

11) w obrębie części terenu położonego w zasięgu 
strefy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza 
nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

12) w obrębie części terenu położonego w zasięgu 
oddziaływania pola elektromagnetycznego napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej ś.n. 20 kV na-
kazuje się respektować ustalenia określone  
w § 18, rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 49 

Dla terenu istniejącego kościoła parafialnego p.w. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, o powierzchni ca 0,22 ha, 
położonego przy ulicy Yzpitalnej, oznaczonego w ry-
sunku planu miejscowego symbolem A4 UP, ustala się 
następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne, zgod-

nie ze stanem istniejącym, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących, 
3) położenie terenu w granicach strefy „A” ścisłej 

ochrony konserwatorskiej obliguje do respektowa-
nia ustalenia określone w § 23, rozdziału 5 działu II 
niniejszej uchwały, 

4) nakazuje się respektować ustalenia § 25, rozdziału 
5 działu II niniejszej uchwały, dotyczące obiektów 
architektury i budownictwa wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych; obiekt kościelny jest wpi-
sany do rejestru decyzją nr 1368/Wł/2 z dnia  
28 kwietnia 1992 r., 

5) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-
fy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza naka-
zuje się respektować ustalenia określone § 11, roz-
działu 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 50 

Dla terenu niezabudowanego; dawnego ogrodnictwa 
przyszpitalnego, o powierzchni ca 0,45 ha, położonego 
przy ulicy Yzpitalnej, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem A5 ZN(R), ustala się następu-
jące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska, 
2) przeznaczenie uzupełniające: uprawy rolnicze, 
3) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały, 

§ 51 

Dla terenu niezabudowanego; zagospodarowanego 
obecnie zielenią wysoką, o powierzchni ca 0,30 ha, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
A6 ZW, ustala się następujące przeznaczenie i warunki 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 52 

Dla terenu istniejących ujęć wód podziemnych, w gra-
nicach terenu ich ochrony pośredniej, o powierzchni ca 
0,75 ha, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem Az W, ustala się następujące przeznaczenie 
oraz warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren ochrony pośred-

niej ujęć wód podziemnych, 
2) obowiązują granice terenu ochrony pośredniej i 

bezpośredniej wyznaczone dla ujęć wód podziem-
nych w rysunku planu miejscowego, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 169 –  17898  – Poz. 2651 

3) zasady gospodarowania w obrębie terenów okre-
ślonych w pkt 2 niniejszego paragrafu nakazuje się 
dostosować do wymogów przepisów odrębnych, 

4) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-
niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały, 

5) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-
fy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza naka-
zuje się respektować ustalenia określone § 11, roz-
działu 2, działu II niniejszej uchwały, 

6) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-
jących. 

§ 53 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (nieużytkowa-
nego gruntu ornego), o powierzchni ca 0,20 ha, ozna-
czonego w rysunku planu miejscowego symbolem  
A8 ZN, ustala się następujące przeznaczenie oraz wa-
runki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 54 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (nieużytkowa-
nego gruntu ornego), o powierzchni ca 0,47 ha, ozna-
czonego w rysunku planu miejscowego symbolem  
A9 ZN, ustala się następujące przeznaczenie oraz wa-
runki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały, 

3) w obrębie części terenu, położonego w zasięgu 
strefy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza 
nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 55 

Dla terenu istniejącej, szpitalnej oczyszczalni ścieków 
bytowych, o powierzchni ca 0,10 ha, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem A10 Y, usta-
la się następujące przeznaczenie oraz warunki zago-
spodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia ścieków 

bytowych, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały, 

3) z uwagi na położenie terenu w zasięgu strefy 
ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza nakazuje 
się respektować ustalenia określone w § 11, roz-
działu 2, działu II niniejszej uchwały, 

4) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-
jących. 

§ 56 

Dla terenu istniejącego zbiornika wód powierzchnio-
wych stojących, o powierzchni ca 0,15 ha, oznaczo-
nego w rysunku planu miejscowego symbolem  
A11 WS, ustala się następujące przeznaczenie i wa-
runki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 

stojące, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały, 

3) w obrębie części terenu, położonego w zasięgu 
strefy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza 
nakazuje się respektować ustalenia określone w § 
11, rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

4) w celu ochrony czystości wód w zbiorniku nakazuje 
się respektować ustalenia określone w § 14, roz-
działu 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 57 

Dla odcinka istniejącego koryta potoku Dębinka,  
o powierzchni ca 0,01 ha, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem A12 WS, ustala się 
następujące przeznaczenie i warunki zagospodarowa-
nia: 
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 

płynące, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej (Q 10%) nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 10 rozdziału 2 działu II niniejszej 
uchwały, 

3) z uwagi na położenie terenu w zasięgu strefy 
ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza nakazuje 
się respektować ustalenia określone w § 11, roz-
działu 2, działu II niniejszej uchwały, 

4) w celu ochrony czystości i zasobów wód potoku 
nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 14, rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 58 

Dla odcinka istniejącego koryta potoku Dębinka, o 
powierzchni ca 0,14 ha, oznaczonego w rysunku pla-
nu miejscowego symbolem A13 WS, ustala się nastę-
pujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 

płynące, 
2) w celu ochrony czystości i zasobów wód potoku 

nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 14, rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

3) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-
fy ochrony sanitarnej istniejącego i projektowanego 
cmentarza nakazuje się respektować ustalenia okre-
ślone w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 59 

Dla odcinka istniejącego otwartego rowu odwadniają-
cego, o powierzchni ca 0,06 ha, oznaczonego w ry-
sunku planu miejscowego symbolem A14 WSr, ustala 
się następujące przeznaczenie i warunki zagospodaro-
wania: 
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1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 
płynące; rów odwadniający, 

2) w celu ochrony czystości i zasobów wód rowu 
odwadniającego nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 14, rozdziału 3, działu II niniejszej 
uchwały. 

3) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-
fy ochrony sanitarnej istniejącego i projektowanego 
cmentarza nakazuje się respektować ustalenia okre-
ślone w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 60 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (łąka), o po-
wierzchni ca 0,34 ha, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem A15 ZN/U, ustala się następu-
jące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, 
3) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-

fy ochrony sanitarnej istniejącego i projektowanego 
cmentarza nakazuje się respektować ustalenia okre-
ślone w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej 
uchwały, 

4) realizacja przeznaczenia dopuszczalnego wymaga 
wyprzedzającego rozpoznania hydrogeologicznego  
i geotechnicznego terenu, 

5) w obrębie części terenu położonego w zasięgu od-
działywania pola elektromagnetycznego napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej ś.n. 20 kV na-
kazuje się respektować ustalenia określone w § 18, 
rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 61 

Dla terenu istniejącego cmentarza komunalnego,  
o powierzchni ca 1,16 ha, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem A16 ZC, ustala się na-
stępujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz, 
2) z uwagi na położenie terenu w granicach strefy „B” 

ochrony konserwatorskiej nakazuje się respektować 
ustalenia określone w § 24, rozdziału 5, działu II 
niniejszej uchwały, 

3) wokół granic cmentarza obowiązuje strefa ochrony 
sanitarnej o szerokości 50 m w obrębie której naka-
zuje się respektować ustalenia określone w § 11, 
rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

4) nakazuje się zachowanie istniejącego starodrzewu, 
5) dojazd i dojście do cmentarza na istniejących zasa-

dach. 

§ 62 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego) 
o powierzchni ca 0,90 ha, zawartego w granicach 
części działki nr 17/3 AM.2 obręb Jurandów, ozna-
czonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
A1z ZC, ustala się następujące przeznaczenie i wa-
runki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz; poszerzenie 

terenu istniejącego cmentarza, 
2) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-

fy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza naka-
zuje się respektować ustalenia określone w § 11, 
rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

3) wokół granic projektowanego cmentarza obowiązu-
je strefa ochrony sanitarnej o szerokości 50 m w 
obrębie której nakazuje się respektować ustalenia 
określone w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej 
uchwały, 

4) zaleca się nasadzenia zieleni wysokiej i średniowy-
sokiej ze znaczącym udziałem drzew i krzewów 
iglastych, 

5) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie ze wskaza-
niem rysunku planu miejscowego. 

§ 63 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (nieużytkowa-
nego gruntu ornego) o powierzchni ca 0,15 ha, zawar-
tego w granicach części działki nr 17/3 AM.2 obręb 
Jurandów, oznaczonego w rysunku planu miejscowe-
go symbolem A18 ZP, ustala się następujące przezna-
czenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna, 
2) z uwagi na położenie terenu w zasięgu strefy 

ochrony sanitarnej projektowanego cmentarza na-
kazuje się respektować ustalenia określone w § 11, 
rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

3) dla części terenu, położonego w zasięgu stanowi-
ska zabytku archeologicznego nr 44/35 (obszar 
AZP 94-25; ślad osadnictwa z epoki kamiennej  
i osada z późnego średniowiecza) nakazuje się re-
spektować ustalenia określone w § 22, rozdziału 5, 
działu II niniejszej uchwały, 

4) w obrębie części terenu położonego w zasięgu od-
działywania pola elektromegnetycznego napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej ś.n. 20 kV na-
kazuje się respektować ustalenia określone w § 18, 
rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały, 

§ 64 

Dla terenu istniejącej, szpitalnej kotłowni gazowej,  
o powierzchni ca 0,45 ha, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem A19 C(P), ustala się 
następujące przeznaczenie i warunki zagospodarowa-
nia: 
1) przeznaczenie podstawowe: kotłownia, 
2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty produkcyjne, 

składy, magazyny, zaplecze techniczne Yzpitala 
Powiatowego, 

3) z uwagi na położenie terenu w zasięgu strefy 
ochrony sanitarnej projektowanego cmentarza na-
kazuje się respektować ustalenia określone w § 11, 
rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 65 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego) o po-
wierzchni ca 1,15 ha, zawartego w granicach części 
działki nr 17/3 AM.2 obręb Jurandów, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem A20 YP(U), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: parking samochodo-

wy, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) w obrębie części terenu, położonego w zasięgu 

strefy ochrony sanitarnej projektowanego cmenta-
rza nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 
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4) dla części terenu, położonego w zasięgu stanowi-
ska zabytku archeologicznego nr 44/35 (obszar 
AZP 94-25; ślad osadnictwa z epoki kamiennej  
i osada z późnego średniowiecza) nakazuje się re-
spektować ustalenia określone w § 22, rozdziału 5, 
działu II niniejszej uchwały, 

5) w obrębie części terenu położonego w zasięgu od-
działywania pola elektromagnetycznego napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej ś.n. 20 kV na-
kazuje się respektować ustalenia określone w § 18, 
rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały, 

6) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie ze wskaza-
niem rysunku planu miejscowego. 

§ 66 

Dla terenu istniejącej stacji redukcyjnej gazu, o po-
wierzchni ca 0,01 ha, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem A21 G, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: stacja redukcyjna ga-

zu, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących, 
3) dla stacji redukcyjnej gazu obowiązuje strefa kon-

trolowana, zgodnie z ustaleniami ust. 3 i 4 § 42 
rozdziału 3, działu III niniejszej uchwały. 

§ 67 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego), o po-
wierzchni ca 0,01 ha, położonego w zasięgu strefy 
kontrolowanej stacji redukcyjnej gazu, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem A22 ZI, 
ustala się następujące przeznaczenie i warunki zago-
spodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna, 
2) z uwagi na położenie terenu w strefie kontrolowa-

nej stacji redukcyjnej gazu nakazuje się respekto-
wać ustalenia określone w ust. 3 i 4 § 42 rozdziału 
3, działu III niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł  3 

U ta enia  zczegół9we n a terenów zawartich  
w 9brębie jenn9 tui prze trzennej B 

§ 68 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (łąka), o po-
wierzchni ca 0,06 ha, położonego przy ul. Zamiejskiej, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
B1 ZN, ustala się następujące przeznaczenie oraz wa-
runki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska, 
2) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-

fy ochrony sanitarnej projektowanego cmentarza 
nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 69 

Dla terenu istniejącej zabudowy usługowej z zakresu 
handlu hurtowego (Euro – Cash), o powierzchni ca 
0,89 ha, położonego przy ul. Zamiejskiej, oznaczonego 
w rysunku planu miejscowego symbolem B2 U, ustala 
się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących, 
3) w obrębie części terenu położonego w zasięgu stre-

fy ochrony sanitarnej projektowanego cmentarza 
nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

4) dopuszcza się rozbudowę istniejącego obiektu han-
dlowego w kierunku zachodnim. 

§ 70 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,57 ha, położonego przy ul. Zamiej-
skiej, w granicach działki nr 18 AM.2 obręb Jurandów, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
B3 P/U(YP), ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: obiekt produkcyjny, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, 
3) przeznaczenie uzupełniające: parking samochodo-

wy, 
4) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej, 

na zasadach określonych w rysunku planu miej-
scowego, 

5) usytuowanie projektowanego obiektu kubaturowe-
go oraz zasady zagospodarowania terenu zaleca się 
realizować zgodnie ze wskazaniem rysunku planu 
miejscowego, 

6) w obrębie części terenu, położonego w zasięgu 
strefy ochrony sanitarnej projektowanego cmenta-
rza nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 11, rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

7) dla części terenu, położonego w zasięgu stanowi-
ska zabytku archeologicznego nr 44/35 (obszar 
AZP 94-25; ślad osadnictwa z epoki kamiennej  
i osada z późnego średniowiecza) nakazuje się re-
spektować ustalenia określone w § 22, rozdziału 5, 
działu II niniejszej uchwały. 

§ 71 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,35 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 50, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B4 MN, ustala się następujące 
przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących, 
3) z uwagi na położenie terenu w zasięgu oddziaływa-

nia hałasu komunikacyjnego drogi krajowej nr 8 na-
kazuje się respektować ustalenia określone w pkt 5 
§ 15, rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały, 

4) zakazuje się rozbudowy istniejącego budynku 
mieszkalnego bądź budowy na terenie nowych 
obiektów budowlanych; przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi. 

§ 72 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,23 ha, położonego przy ul. Zamiej-
skiej w granicach części działki nr 13 AM.3 obręb Ju-
randów, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem B5 MN(U), ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej, 
4) usytuowanie projektowanego obiektu mieszkalnego 

i usługowego oraz zasady zagospodarowania terenu 
zaleca się realizować zgodnie ze wskazaniem ry-
sunku planu miejscowego. 

§ 73 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,66 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 46, 48, 52, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem B6 MN(U), ustala się 
następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących, 
4) dla budynku mieszkalnego nr 52; ujętego w gmin-

nej ewidencji zabytków nieruchomych, ustala się 
wymóg uzyskania, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
stosownego zezwolenia konserwatorskiego na re-
alizację wszystkich zamierzeń inwestycyjnych zwią-
zanych z jego remontem, przebudową bądź rozbu-
dową, 

5) w zabytkowym budynku mieszkalnym nr 52 naka-
zuje się zachować: 
a) bryłę budynku, formę dachu z ceramicznym po-

kryciem oraz układ osi i wykrój otworów okien-
nych i drzwiowych w elewacji, 

b) w elewacji profilowany listwowo gzyms wień-
czący i tynkowe opaski otworów okiennych, 

6) przy wymianie stolarki w zabytkowym budynku 
mieszkalnym nr 52 zaleca się stosowanie podzia-
łów krzyżowych, wzorowanych na oryginalnych. 

§ 74 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,50 ha, położonego przy ul. War-
szawa – Centrum, w granicach części działki nr 17/9 
AM.3 obręb Jurandów, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem Bz US, ustala się następujące 
przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Warszawa – 

Centrum, 
3) zagospodarowanie terenu zaleca się realizować 

zgodnie ze wskazaniem rysunku planu miejscowe-
go. 

§ 75 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, przy ul. Warszawa – Centrum 1–17 i terenu 
istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego); w grani-
cach części działki nr 17/9 AM.3 obręb Jurandów,  
o łącznej powierzchni ca 2,00 ha, oznaczonych  
w rysunku planu miejscowego symbolem B8 MW, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 

2) obsługa komunikacyjna istniejącej zabudowy na 
zasadach istniejących; obsługa projektowanej zabu-
dowy z projektowanej ulicy wewnętrznej, 

3) zaleca się usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego, 

4) nakazuje się dostosować architekturę i gabaryty 
projektowanej zabudowy do zabudowy istniejącej, 

5) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynków 
istniejących oraz budowy na terenie budynków go-
spodarczych. 

§ 76 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,59 ha, położonego przy ul. War-
szawa – Centrum, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B9 ZI(WSr), ustala się następujące 
przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: wody powierzchniowe 

płynące (rów odwadniający), 
3) nakazuje się respektować ustalenia określone dla 

wód powierzchniowych w § 14, rozdziału 3, działu 
II niniejszej uchwały, 

4) zaleca się dokonać korekty przebiegu otwartego 
rowu odwadniającego zgodnie z rysunkiem planu 
miejscowego, 

5) nasadzeń projektowanej zieleni izolacyjnej wzdłuż 
drogi krajowej nr 8 zaleca się dokonywać w oparciu 
o gatunki drzew i krzewów iglastych, odpornych na 
zanieczyszczenia gleby i powietrza wywołane natę-
żonym ruchem samochodowym w ciągu drogi. 

§ 77 

Dla terenu istniejącej stacji transformatorowej, o po-
wierzchni ca 0,01 ha, położonej przy ul. Warszawa – 
Centrum, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem B10 E, ustala się następujące przeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: stacja transformato-

rowa, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących. 

§ 78 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego  
i pastwiska), o powierzchni ca 1,10 ha, położonego 
przy ul. Warszawa – Centrum, w granicach działek  
nr 22 i 23 AM.3 obręb Jurandów, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem B11 U(YP), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, 
2) przeznaczenie uzupełniające: parking samochodo-

wy, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Warszawa – 

Centrum, na zasadach określonych w rysunku pla-
nu miejscowego, 

4) usytuowanie projektowanej zabudowy oraz zasady 
zagospodarowania terenu zaleca się realizować 
zgodnie ze wskazaniem rysunku planu miejscowe-
go, 

5) w obrębie części terenu położonego w zasięgu od-
działywania pola elektromagnetycznego napo-
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wietrznej linii elektroenergetycznej ś.n. 20 kV na-
kazuje się respektować ustalenia określone w § 18, 
rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 79 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; bliźniaczej, o powierzchni ca 0,53 ha, poło-
żonego przy ul. Wzniesienie 2–36 (numery parzyste), 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
B12 MN, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Wzniesienie 

na istniejących zasadach, 
3) zakazuje się nadbudowy istniejących bądź budowy 

nowych budynków mieszkalnych, 
4) z uwagi na położenie budynków mieszkalnych  

w zasięgu oddziaływania hałasu komunikacyjnego 
drogi krajowej nr 33 nakazuje się respektować 
ustalenia określone w § 15, rozdziału 3, działu II 
niniejszej uchwały. 

§ 80 

Dla terenu istniejącej zieleni niskiej, położonego przy 
ul. Warty, o powierzchni ca 0,03 ha, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem B13 ZN, 
ustala się następujące przeznaczenie i warunki zago-
spodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska. 

§ 81 

Dla terenu istniejącej zieleni niskiej, położonego przy 
ul. Warszawa – Centrum, o powierzchni ca 0,03 ha, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
B14 ZN, ustala się następujące przeznaczenie i warun-
ki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska. 

§ 82 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; bliźniaczej, o powierzchni ca 0,76 ha, poło-
żonego przy ul. Wzniesienie 1–35 (numery nieparzy-
ste), oznaczonego w rysunku planu miejscowego sym-
bolem B15 MN, ustala się następujące przeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Wzniesienie 

na istniejących zasadach, 
3) zakazuje się nadbudowy istniejących bądź budowy 

nowych budynków mieszkalnych. 

§ 83 

Dla terenu istniejącej stacji transformatorowej, o po-
wierzchni ca 0,01 ha, położonego przy ul. Warszawa 
– Centrum, oznaczonego w rysunku planu miejscowe-
go symbolem B16 E, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: stacja transformato-

rowa, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Warszawa – 

Centrum; na istniejących zasadach. 

§ 84 

Dla terenu istniejącej skarpy terenowej, o powierzchni 
ca 0,22 ha, położonej wzdłuż ul. Warszawa – Cen-
trum, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem B1z ZW, ustala się następujące przezna-
czenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka, 
2) dopuszcza się realizację zespołu garaży, w sposób 

jak określono w rysunku planu miejscowego, 
3) na pozostałym obszarze zaleca się zachowanie bez 

zmian istniejące ukształtowanie terenu. 

§ 85 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, o powierzchni ca 1,07 ha, położonego przy 
ul. Warszawa – Centrum 18 – 25 oraz terenu istnieją-
cego użytku rolnego (gruntu ornego), w granicach 
części działki nr 39/11 AM.3 obręb Jurandów, ozna-
czonych w rysunku planu miejscowego symbolem  
B18 MW, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna istniejącej zabudowy od  

ul. Warszawa – Centrum, 
3) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy istniejących 

budynków mieszkalnych, 
4) w obrębie niezabudowanej części terenu dopuszcza 

się realizację zespołu obiektów garażowych,  
w sposób określony w rysunku planu miejscowego, 

5) nakazuje się zachować bez zmian ukształtowanie 
terenu w obrębie istniejących skarp terenowych, 

6) skarpy terenowe zaleca się zagospodarować ziele-
nią. 

§ 86 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,20 ha, położonego przy ul. War-
szawa – Centrum, w granicach części działki nr 39/11 
AM.3 obręb Jurandów, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem B18a MN, ustala się następu-
jące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-
darowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanego 

ciągu pieszo-jezdnego, 
3) zaleca się podział terenu na 3 działki budowlane 

oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 87 

Dla terenu istniejącej zabudowy usługowej z zakresu 
handlu detalicznego, o powierzchni ca 0,10 ha, poło-
żonego przy ul. Warszawa – Centrum, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem B19 U(MN), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, 
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Warszawa – 

Centrum, na zasadach istniejących. 
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§ 88 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,58 ha, położonego przy ul. War-
szawa – Centrum i projektowanych ulic dojazdowych, 
w granicach części działek o nr: 26/12, 26/13 AM.3 
obręb Jurandów, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B20 MN, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanych 

ulic dojazdowych KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 6 działek budowlanych 

oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego, 

§ 89 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,26 ha, położonego przy projekto-
wanej ulicy dojazdowej, w granicach części działek  
o nr: 35 i 36 AM.3 obręb Jurandów, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem B21 MN, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanych 

ulic dojazdowych KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 4 działki budowlane 

oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 90 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego), o po-
wierzchni ca 0,04 ha, położonego przy istniejącym 
ciągu pieszym, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B22 ZN/US, ustala się następują-
ce przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi sportu, 
3) dopuszcza się włączenie terenu do sąsiadujących  

z nim projektowanych działek budowlanych; bez 
prawa jego zabudowy. 

§ 91 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego), o po-
wierzchni ca 0,38 ha, położonego przy projektowa-
nych ulicach dojazdowych, w granicach części działek 
o nr: 35 i 36 AM.3 obręb Jurandów, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem B23 MN, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanych 

ulic dojazdowych KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 7 działek budowlanych 

oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 92 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego), o po-
wierzchni ca 0,96 ha, położonego przy ul. Warszawa 
– Centrum i projektowanych ulicach dojazdowych, w 
granicach części działki o nr 26/10 AM.3 obręb Juran-
dów, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem B24 MN, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Centrum War-

szawy i projektowanych ulic dojazdowych KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 12 działek budowla-

nych oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 93 

Dla działki istniejącego budynku mieszkalnego i terenu 
użytku rolnego (gruntu ornego), o powierzchni ca  
0,80 ha, położonych przy ul. Warszawa – Centrum  
i projektowanych ulicach dojazdowych, w granicach 
części działki o nr 26/8 i nr 26/10 AM.3 obręb Juran-
dów, oznaczonych w rysunku planu miejscowego 
symbolem B25 MN, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Centrum War-

szawy i projektowanych ulic dojazdowych KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 10 działek budowla-

nych oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 94 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,22 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 42, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B26 MN, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących. 
§ 95 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,07 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 40, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B2z MW, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Zamiejskiej. 

§ 96 

Dla terenu zabudowanego, o powierzchni ca 0,08 ha, 
położonego przy ul. Zamiejskiej, oznaczonego w ry-
sunku planu miejscowego symbolem B28 U, ustala się 
następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i 
zagospodarowania: 
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1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Zamiejskiej. 

§ 97 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z wbudowaną usługą komercyjną, o po-
wierzchni ca 0,03 ha, położonego przy ul. Zamiejskiej 
38, oznaczonego w rysunku planu miejscowego sym-
bolem B29 MN(U), ustala się następujące przeznacze-
nie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Zamiejskiej. 

§ 98 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego) 
o powierzchni ca 0,10 ha, położonego w granicach 
części działki nr 26/5 AM.3 obręb Jurandów, ozna-
czonego w rysunku planu miejscowego symbolem  
B30 ZI(R), ustala się następujące przeznaczenie i wa-
runki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: uprawy rolnicze. 

§ 99 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego), o po-
wierzchni ca 0,36 ha, położonego w granicach części 
działki o nr 26/5 AM.3 obręb Jurandów, oznaczonego 
w rysunku planu miejscowego symbolem B31 MN, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanej 

ulicy dojazdowej KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 5 działek budowlanych 

oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 100 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,31 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 32, 34, 36 i terenu istniejącego użytku 
rolnego (gruntu ornego) zawartego w granicach działki 
nr 30 AM.3 obręb Jurandów, oznaczonych w rysunku 
planu miejscowego symbolem B32 MN, ustala się na-
stępujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i za-
gospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Zamiejskiej i istniejącego ciągu pie-
szo-jezdnego KD-X. 

§ 101 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,06 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 26, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B33 MW, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna, 

2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-
jących; od ul. Zamiejskiej. 

§ 102 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,06 ha, położonego w granicach 
części działki o nr 35 AM.3 obręb Jurandów, oznaczo-
nego w rysunku planu miejscowego symbolem  
B34 MN, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanej 

ulicy dojazdowej KD-D, 
3) zaleca się usytuowanie projektowanego budynku 

mieszkalnego zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 103 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,24 ha, położonego w granicach 
części działki o nr 35 AM.3 obręb Jurandów, oznaczo-
nego w rysunku planu miejscowego symbolem  
B35 MN/US, ustala się następujące przeznaczenie  
i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi sportu, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanych 

ulic dojazdowych KD-D. 

§ 104 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,51 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 28 i 30, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem B36 MW, ustala się następu-
jące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-
darowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Warszawa – Centrum, 
3) dopuszcza się lokalizację garaży dla potrzeb miesz-

kańców, zgodnie ze wskazaniem rysunku planu 
miejscowego. 

§ 105 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,01 ha, położonego w granicach 
części działki o nr 35 AM.3 obręb Jurandów, oznaczo-
nego w rysunku planu miejscowego symbolem B3z ZI, 
ustala się następujące przeznaczenie i warunki zago-
spodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna. 

§ 106 

Dla terenu istniejącego obiektu szkolnego, mieszczą-
cego Yzkołę Podstawową nr 2, Gimnazjum nr 3 oraz 
Zespół Yzkół Integracyjnych, o powierzchni ca 1,04 
ha, położonego przy ul. Zamiejskiej 24, oznaczonego 
w rysunku planu miejscowego symbolem B38 UP, 
ustala się następujące przeznaczenie i warunki zago-
spodarowania: 
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1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Zamiejskiej, 
3) zachować i chronić istniejącą na terenie zieleń wy-

soką, 
4) z uwagi na położenie części terenu w zasięgu strefy 

„OW” obserwacji archeologicznej nakazuje się re-
spektować zgodnie z przepisami odrębnymi, wy-
mogi określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniej-
szej uchwały. 

§ 107 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 1,28 ha, położonego w granicach 
części działek nr 3/1 i nr 3/2 oraz działki nr 2 AM.9 
obręb Jurandów, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B39 MW, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanej 

ulicy dojazdowej KD-D i projektowanych ulic we-
wnętrznych KDw, 

3) zaleca się usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego, 

4) w programie miejsc postojowych lub garaży dla 
mieszkańców projektowanych budynków mieszkal-
nych zaleca się uwzględnić również potrzeby  
w tym zakresie mieszkańców istniejących budyn-
ków mieszkalnych nr 28 i 30, usytuowanych przy 
ul. Zamiejskiej. 

§ 108 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego), o po-
wierzchni ca 0,55 ha, położonego w granicach części 
działek nr 3/1 i nr 3/2 AM.9 obręb Jurandów, ozna-
czonego w rysunku planu miejscowego symbolem  
B40 ZP/U, ustala się następujące przeznaczenie i wa-
runki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, 
3) dojście do terenu od istniejącego ciągu pieszego 

KD-Y. 

§ 109 

Dla terenu zabudowanego, mieszczącego Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego, o powierzchni ca 2,85 ha, 
położonego przy ul. Warty, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem B41 YT/U, ustala się 
następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi w zakresie 

transportu samochodowego, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Warty, 
4) z uwagi na położenie części terenu w zasięgu strefy 

„OW” obserwacji archeologicznej nakazuje się re-
spektować zgodnie z przepisami odrębnymi, wy-
mogi określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniej-
szej uchwały. 

§ 110 

Dla terenu niezabudowanego, o powierzchni ca 0,06 
ha, położonego w granicach działki nr 36/4 AM.9 ob-
ręb Jurandów, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem B42 ZW, ustala się następujące 
przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka, 
2) z uwagi na położenie części terenu w zasięgu strefy 

„OW” obserwacji archeologicznej nakazuje się re-
spektować zgodnie z przepisami odrębnymi, wy-
mogi określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniej-
szej uchwały. 

§ 111 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej przy ul. Zamiejskiej 20 i 22 oraz terenu użyt-
ku rolnego w granicach działki nr 36/3 AM.9 obręb 
Jurandów, o powierzchni ca 0,25 ha, oznaczonych  
w rysunku planu miejscowego symbolem B43 MN, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna istniejącego budynku miesz-

kalnego nr 22 od ul. Zamiejskiej, budynku miesz-
kalnego nr 20 i projektowanego budynku mieszkal-
nego od istniejącego ciągu pieszo-jezdnego KD-X, 

3) z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej nakazuje się respekto-
wać, zgodnie z przepisami odrębnymi, wymogi 
określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 112 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami komercyjnymi przy ul. Zamiejskiej 
16 i 18 o powierzchni ca 0,53 ha, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem B44 MN(U), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej, 

na zasadach istniejących, 
4) dopuszcza się wydzielenie z części działki zabudo-

wanej nr 9 AM. 9 obręb Jurandów budynku nr 18 
odrębnej działki budowlanej z przeznaczeniem pod 
jednorodzinną zabudowę mieszkaniową; orientacyj-
ne granice działki budowlanej określa rysunek planu 
miejscowego, 

5) nakazuje się zachować i chronić, zgodnie z wymo-
gami przepisów odrębnych zabytek nieruchomy 
(przydrożna kapliczka słupowa z XIX w.), usytu-
owana przed frontem budynku nr 18, 

6) z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej nakazuje się respekto-
wać, zgodnie z przepisami odrębnymi, wymogi 
określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniejszej 
uchwały. 

§ 113 

Dla terenu użytku rolnego (gruntu ornego), o po-
wierzchni ca 0,31 ha, położonego w granicach części 
działek nr 9/2 i nr 10 AM.9 obręb Jurandów, oznaczo-
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nego w rysunku planu miejscowego symbolem  
B45 MN, ustala się następujące przeznaczenie  
i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od istniejącego ciągu 

pieszo-jezdnego KD-X, 
3) zaleca się podział terenu na trzy działki budowlane, 

których orientacyjne granice określa rysunek planu 
miejscowego, 

4) z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej nakazuje się respekto-
wać, zgodnie z przepisami odrębnymi, wymogi 
określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniejszej 
uchwały.  

§ 114 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej przy ul. Zamiejskiej 14, ul. Warty 17 i zabu-
dowy sąsiadującej z tymi budynkami mieszkalnymi 
oraz terenu użytku rolnego (gruntu ornego) w grani-
cach działek nr 12/5, 11/2 i 11/1 AM.9 obręb Juran-
dów, o powierzchni ca 1,18 ha, oznaczonych w ry-
sunku planu miejscowego symbolem B46 MN, ustala 
się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej  

i istniejącego ciągu pieszo-jezdnego KD-X, 
3) z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy „OW” 

obserwacji archeologicznej nakazuje się respekto-
wać, zgodnie z przepisami odrębnymi, wymogi 
określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniejszej 
uchwały, 

4) zaleca się zachować i objąć ochroną pomnikową 
lipę drobnolistną, rosnącą przy ul. Zamiejskiej,  
w miejscu wskazanym w rysunku planu miejsco-
wego, 

5) z uwagi na położenie budynku mieszkalnego przy 
ul. Warty 17 w zasięgu oddziaływania hałasu ko-
munikacyjnego drogi krajowej nr 33 nakazuje się 
respektować ustalenia określone w pkt 5 § 15 roz-
działu 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 115 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej przy ul. Zamiej-
skiej 2/2a, 4, 6, 8, 10, 10c, i 10d, przy ul. Warty 
1/1a, 3/3a,5/5a, 7/7a, 9/9a, 11/11a, 13/13a, 15/15a 
oraz terenu użytku rolnego (gruntu ornego) w grani-
cach działek o nr: 13/5, 24, 26/1 i część działki  
nr 14/2 AM.9 obręb Jurandów, o powierzchni ca  
1,90 ha, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem B4z MN, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) wśród terenów istniejącej zabudowy zaleca się 

wydzielenie 4 plombowych działek budowlanych 
dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, 

3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Warty,  
ul. Zamiejskiej i ciągu pieszo-jezdnego KD-X, 

4) z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej nakazuje się respekto-
wać, zgodnie z przepisami odrębnymi, wymogi 
określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniejszej 
uchwały, 

5) z uwagi na położenie istniejących budynków miesz-
kalnych przy ul. Warty w zasięgu oddziaływania ha-
łasu komunikacyjnego drogi krajowej nr 33 nakazu-
je się respektować ustalenia określone w pkt 5  
§ 15 rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł  4 

U ta enia  zczegół9we n a terenów zawartich  
w 9brębie jenn9 tui prze trzennej C 

§ 116 

Dla terenu przewidzianego do realizacji stacji tanko-
wania pojazdów samochodowych gazem LPG (propan 
– butan) przy ul. Podgrodzie, o powierzchni ca  
0,05 ha, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem C1 YS, ustala się następujące przeznacze-
nie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: obsługa komunikacji 

samochodowej. 

§ 117 

Dla terenu istniejących ogrodów działkowych „Roz-
kwit”, o powierzchni ca 1,25 ha, położonego przy ul. 
Podgrodzie, oznaczonego w rysunku planu miejscowe-
go symbolem C2 ZD/MN, ustala się następujące prze-
znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia: 
1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
3) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Podgrodzie. 

§ 118 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, z komercyjną usługą wbudowaną, przy  
ul. Podgrodzie 5, o powierzchni ca 0,11 ha, oznaczo-
nego w rysunku planu miejscowego symbolem  
C3 MW(U), ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Podgrodzie, 
4) dla budynku mieszkalnego nr 5; ujętego w gminnej 

ewidencji zabytków nieruchomych, ustala się wy-
móg uzyskania; zgodnie z przepisami odrębnymi, 
stosownego zezwolenia konserwatorskiego na re-
alizację wszystkich zamierzeń inwestycyjnych zwią-
zanych z jego remontem, przebudową bądź rozbu-
dową, 

5) w zabytkowym budynku mieszkalnym nr 5 nakazu-
je się zachować: 
a) bryłę budynku oraz formę dachu z ceramicznym 

pokryciem i lukarnami, 
b) układ osi i wykrój otworów w elewacji, 
c) kamienny cokół i schody zewnętrzne, obramo-

wania otworów oraz narożne gzymsy ujmujące 
otwory okienne II kondygnacji, 
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d) stolarkę okienną; w przypadku wymiany stolarki 
okiennej zaleca się stosowanie podziałów krzy-
żowych, wzorowanych na oryginalnych. 

6) z uwagi na położenie budynku w zasięgu oddziały-
wania hałasu komunikacyjnego drogi krajowej nr 33 
nakazuje się respektować ustalenia określone  
w pkt 5 § 15 rozdziału II niniejszej uchwały. 

§ 119 

Dla terenu istniejącej zieleni wysokiej, o powierzchni 
ca 0,02 ha, położonego u zbiegu ulic Podgrodzie i 
Zamkowej, oznaczonego w rysunku planu miejscowe-
go symbolem C4 ZP, ustala się następujące przezna-
czenie i zasady zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna, 
2) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-

serwacji archeologicznej nakazuje się respektować, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, wymogi określone 
w § 21 rozdziału 5, działu II niniejszej uchwały. 

§ 120 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jedno-
rodzinnej, przy ul. Zamkowej i terenu niezabudowane-
go w granicach działki nr 3/22 AM.11 obręb Juran-
dów, o powierzchni ca 0,84 ha, oznaczonych w ry-
sunku planu miejscowego symbolem C5 MN, ustala 
się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Zamkowej, 
3)  w obrębie części terenu położonej w obszarze bez-

pośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy 
Kłodzkiej, nakazuje się respektować, ustalenia okre-
ślone w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwa-
ły. 

§ 121 

Dla terenu istniejącego zakładu obsługi komunikacji 
samochodowej, o powierzchni ca 0,23 ha, położonego 
przy ul. Zamkowej, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem C6 YS, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: obsługa komunikacji 

samochodowej, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Zamkowej, 
3) nakazuje się zachować i chronić istniejący drzewo-

stan, 
4) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-

serwacji archeologicznej nakazuje się respektować, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, wymogi określone 
w § 21 rozdziału 5, działu II niniejszej uchwały, 

5) w obrębie części terenu położonej w zasięgu sta-
nowiska zabytku archeologicznego (nr 2/37, obszar 
AZP 94-25 pałac w Goszycach okresu nowożytne-
go), nakazuje się respektować, ustalenia określone 
w § 22 rozdziału 5, działu II niniejszej uchwały. 

§ 122 

Dla terenu istniejącej zieleni wysokiej, o powierzchni 
ca 0,24 ha, położonego w rejonie ul. Zamkowej, ozna-

czonego w rysunku planu miejscowego symbolem  
Cz ZP, ustala się następujące przeznaczenie i warunki 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna, 
2) w obrębie części terenu położonej w zasięgu strefy 

„OW” obserwacji archeologicznej nakazuje się re-
spektować, zgodnie z przepisami odrębnymi, wy-
mogi określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniej-
szej uchwały, 

3) w obrębie części terenu położonej w zasięgu sta-
nowiska zabytku archeologicznego (nr 2/37, obszar 
AZP 94-25 pałac w Goszycach okresu nowożytne-
go), nakazuje się respektować, ustalenia określone 
w § 22 rozdziału 5, działu II niniejszej uchwały, 

4) w obrębie części terenu położonej w obszarze bez-
pośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy 
Kłodzkiej, nakazuje się respektować, ustalenia okre-
ślone w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwa-
ły. 

§ 123 

Dla terenu istniejącej zieleni wysokiej, o powierzchni 
ca 0,72 ha, w obrębie krawędzi wysokiej terasy rzeki 
Nysy Kłodzkiej i jej podnóża, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem C8 ZP, ustala się nastę-
pujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna, 
2) w obrębie części terenu położonej w zasięgu strefy 

„OW” obserwacji archeologicznej nakazuje się re-
spektować, zgodnie z przepisami odrębnymi, wy-
mogi określone w § 21 rozdziału 5, działu II niniej-
szej uchwały, 

3) w obrębie części terenu położonej w obszarze bez-
pośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy 
Kłodzkiej, nakazuje się respektować, ustalenia okre-
ślone w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwa-
ły, 

4) nakazuje się zachować naturalne ukształtowanie 
krawędzi wysokiej terasy akumulacyjnej rzeki Nysy 
Kłodzkiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Yzpi-
talnej. 

§ 124 

Dla terenu istniejącej zieleni wysokiej, o powierzchni 
ca 0,10 ha, położonego w sąsiedztwie kolejowej pod-
stacji elektroenergetycznej, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem C9 ZW, ustala się na-
stępujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej, nakazuje się respektować, ustalenia określone 
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 125 

Dla terenu istniejącej siedziby Zgromadzenia Yióstr 
Pielęgniarek wg  rzeciej Reguły Św. Franciszka,  
o powierzchni ca 0,64 ha, położonego przy ul. Yzpital-
nej 2, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem C10 MZ, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa zbiorowa, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Yzpitalnej, 
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3) w obrębie części terenu położonej w obszarze bez-
pośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy 
Kłodzkiej, nakazuje się respektować, ustalenia okre-
ślone w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwa-
ły. 

4) dla budynku nr 2; ujętego w gminnej ewidencji 
zabytków nieruchomych, ustala się wymóg uzy-
skania; zgodnie z przepisami odrębnymi, stosowne-
go zezwolenia konserwatorskiego na realizację 
wszystkich zamierzeń inwestycyjnych związanych  
z jego remontem, przebudową bądź rozbudową, 

5) w zabytkowym budynku nr 2 nakazuje się zacho-
wać; 
a) historyczną granicę działki, 
b) bryłę budynku oraz formę dachu z ceramicznym 

pokryciem, ozdobnymi szczytami i lukarnami, 
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji, 
d) kamienny cokół i schody zewnętrzne oraz pasy 

cokołowo – gzymsowe, gzyms wieńczący, lize-
ny i płyciny dekorujące elewacje szczytowe, 
zdobienia szczytów, portal i obramienia okienne, 

e) figurę św. Łukasza Ewangelisty umieszczoną w 
niszy, w obrębie szczytu wieńczącego środkowy 
pseudoryzalit fasady. 

§ 126 

Dla terenu istniejącego zespołu obiektów handlowych, 
o powierzchni ca 0,02 ha, położonego przy ul. Yzpital-
nej, oznaczonego w rysunku planu miejscowego sym-
bolem C11 U, ustala się następujące przeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących; od ul. Yzpitalnej. 

§ 127 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego) 
o powierzchni ca 0,14 ha, położonego przy ul. Yzpital-
nej, oznaczonego w rysunku planu miejscowego sym-
bolem C12 R/U, ustala się następujące przeznaczenie  
i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: uprawy rolnicze, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne. 

§ 128 

Dla terenu realizowanego zespołu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i terenu użytku rolnego (gruntu 
ornego), o powierzchni ca 0,60 ha, położonego przy 
ul. Yzpitalnej, w granicach działek: nr 4/3, 4/11, 4/12, 
4/13 i 4/21 i części działki nr 6 AM.10 obręb Juran-
dów, oznaczonych w rysunku planu miejscowego 
symbolem C13 MN, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanej 

ulicy dojazdowej KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 6 działek budowlanych 

oraz usytuowanie budynków mieszkalnych zgodnie 
z ustaleniami rysunku planu miejscowego, 

4) w obrębie części terenu położonej w zasięgu  
stanowiska zabytku archeologicznego (nr 3/2 ob-
szar AZP 94-25, osada z okresu kultury łużyckiej, 
wczesnego i późnego średniowiecza; wpisanego do 
rejestru zabytków nr 305/Arch/52 z dnia 7 lipca 

1967 r.) nakazuje się respektować, ustalenia okre-
ślone w § 22 rozdziału 5, działu II niniejszej uchwa-
ły, 

§ 129 

Dla terenu realizowanego zespołu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, o powierzchni ca 0,54 ha, po-
łożonego przy ul. Yzpitalnej, w granicach działek:  
nr 4/4, 4/5, 4/10, 4/9, 4/14 i 4/15 AM.10 obręb Ju-
randów, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem C14 MN, ustala się następujące przezna-
czenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanych 

ulic dojazdowych KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 6 działek budowlanych 

oraz usytuowanie budynków mieszkalnych zgodnie 
z ustaleniami rysunku planu miejscowego, 

4) z uwagi na położenie terenu w zasięgu stanowiska 
zabytku archeologicznego (nr 3/2 obszar AZP 94-
25, osada z okresu kultury łużyckiej, wczesnego  
i późnego średniowiecza; wpisanego do rejestru za-
bytków nr 305/Arch/52 z dnia 7 lipca 1967 r.) na-
kazuje się respektować, ustalenia określone w § 22 
rozdziału 5, działu II niniejszej uchwały. 

§ 130 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,57 ha, położonego przy ul. Yzpital-
nej, w obrębie części działki nr 6 oraz działek nr 4/18, 
4/19 i 4/20 AM.10 obręb Jurandów, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem C15 MN, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od projektowanych 

ulic dojazdowych KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 6 działek budowlanych 

oraz usytuowanie budynków mieszkalnych zgodnie 
z ustaleniami rysunku planu miejscowego, 

4) w obrębie części terenu położonego w zasięgu sta-
nowiska zabytku archeologicznego (nr 3/2 obszar 
AZP 94-25, osada z okresu kultury łużyckiej, wcze-
snego i późnego średniowiecza; wpisanego do reje-
stru zabytków nr 305/Arch/52 z dnia 7 lipca  
1967 r.) nakazuje się respektować, ustalenia okre-
ślone w § 22 rozdziału 5, działu II niniejszej uchwa-
ły, 

5) zaleca się skablowanie bądź korektę trasy odcinka 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ś.n. 20 kV. 

§ 131 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,85 ha, położonego przy ul. Yzpital-
nej, w granicach działek nr 4/6, nr 4/7, nr 4/8,  
nr 4/16, nr 4/17 i nr 4/1 AM.10 obręb Jurandów, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
C16 MN, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
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2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej ulicy 
dojazdowej KD-D, działki nr 4/1 od ul. Zamiejskiej, 

3) zaleca się podział terenu na 6 działek budowlanych 
oraz usytuowanie budynków mieszkalnych zgodnie 
z ustaleniami rysunku planu miejscowego, 

4) w obrębie części terenu położonego w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej, nakazuje się respekto-
wać, ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu 
II niniejszej uchwały, 

5) zaleca się skablowanie bądź korektę trasy odcinka 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ś.n. 20 kV. 

§ 132 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,32 ha, położonego u zbiegu  
ul. Yzpitalnej i ul. Zamiejskiej, w granicach działek  
nr 2/9 i 2/10 AM.10 obręb Jurandów, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem C1z U(YP), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, 
2) przeznaczenie uzupełniające: parking samochodo-

wy, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Yzpitalnej, na 

zasadach określonych w rysunku planu miejscowe-
go, 

4) zaleca się skablowanie bądź korektę trasy odcinka 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ś.n. 20 kV. 

§ 133 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,11 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 27, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem C18 MN, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej; 

na zasadach istniejących, 
3) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-

serwacji archeologicznej, nakazuje się respektować, 
ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu II ni-
niejszej uchwały. 

§ 134 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,45 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 23 i 25, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem C19 MN(U), ustala się nastę-
pujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zago-
spodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) projektowany budynek mieszkalno – usługowy za-

leca się usytuować zgodnie z ustaleniami rysunku 
planu miejscowego, 

4) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej; 
na zasadach istniejących, 

5) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-
serwacji archeologicznej, nakazuje się respektować, 

ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu II ni-
niejszej uchwały. 

§ 135 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usługowym zakładem rzemieślniczym,  
o powierzchni ca 0,72 ha, położonego przy ul. Zamiej-
skiej 21, oznaczonego w rysunku planu miejscowego 
symbolem C20 MW(U), ustala się następujące prze-
znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniającej: usługi komercyjne, 
3) zaleca się obsługę komunikacyjną terenu z projek-

towanej ulicy dojazdowej KD-D, 
4) w obrębie części terenu położonej w strefie „OW” 

obserwacji archeologicznej, nakazuje się respekto-
wać, ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu 
II niniejszej uchwały, 

5) dla budynku mieszkalnego nr 21, wraz z towarzy-
szącymi mu budynkami mieszkalno-gospodarczymi, 
ujętymi w gminnej ewidencji zabytków nierucho-
mych, ustala się wymóg uzyskania, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi stosownego zezwolenia konser-
watorskiego na realizację wszystkich zamierzeń in-
westycyjnych związanych z jego remontem, prze-
budową bądź rozbudową, 

6) w zabytkowym budynku mieszkalnym nr 21 naka-
zuje się zachować: 
a) rozczłonkowaną bryłę budynku, formę dachu 

oraz układ osi i wykrój otworów w elewacji, 
b) ceramiczne pokrycie spadzistych dachów dwu-

spadowych, 
c) pasy gzymsów międzykondygnacyjnych, profi-

lowane listwowo obramowania otworów i ob-
ramienia okienne, 

d) stolarkę okienną; w przypadku wymiany stolarki 
okiennej zaleca się stosowanie podziałów krzy-
żowych, wzorowanych na oryginałach. 

§ 136 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,13 ha, położonego w obrębie czę-
ści działki nr 10 AM.10 obręb Jurandów, oznaczonego 
w rysunku planu miejscowego symbolem C21 MN(U), 
ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanych 

ulic dojazdowych KD-D, 
4) zaleca się skablowanie bądź korektę trasy odcinka 

istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ś.n. 20 kV. 

§ 137 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,34 ha, położonego w obrębie czę-
ści działek: nr 10 i nr 11/1 AM.10 obręb Jurandów, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
C22 MN, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, 

2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej ulicy 
dojazdowej KD-D, 

3) zaleca się podział terenu na 2 działki budowlane 
oraz usytuowanie budynków mieszkalnych zgodnie 
ze wskazaniem rysunku planu miejscowego. 

§ 138 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,42 ha, położonego w obrębie czę-
ści działki nr 10 i nr 11/1 AM.10 obręb Jurandów, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
C23 MN, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej ulicy 

dojazdowej KD-D, 
3) zaleca się podział terenu na 4 działki budowlane 

oraz usytuowanie budynków mieszkalnych zgodnie 
ze wskazaniem rysunku planu miejscowego, 

4) zaleca się skablowanie bądź korektę trasy odcinka 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ś.n. 20 kV. 

§ 139 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej o powierzchni ca 2,47 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 7–17, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem C24 MN, ustala się następu-
jące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-
darowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej; 

na zasadach istniejących, 
3) dla budynków mieszkalnych nr 7 i nr 17, ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, 
ustala się wymóg uzyskania, zgodnie z przepisami 
odrębnymi stosownego zezwolenia konserwator-
skiego na realizację wszystkich zamierzeń inwe-
stycyjnych związanych z jego remontem, przebu-
dową bądź rozbudową, 

4) w zabytkowym budynku mieszkalnym nr 7 naka-
zuje się zachować: 
a) bryłę budynku, formę dachu z ceramicznym 

pokryciem oraz układ osi i wykrój otworów  
w elewacji, 

b) fakturalny tynk elewacyjny, profilowane li-
stwowo obramienia otworów, 

c) stolarkę okienną i drzwiową 
5) w zabytkowym budynku mieszkalnym nr 17 wraz 

z budynkiem gospodarczym nakazuje się zacho-
wać; 
a) bryłę budynku, formę dachu, 
b) układ osi w elewacji, 

6) w zabytkowym budynku mieszkalnym nr 17 zale-
ca się usunięcie okładzin z eternitu nałożonych na 
elewacje oraz przywrócenie ceramicznego pokry-
cia dachu, 

7) w zabytkowym budynku gospodarczym nr 17 za-
leca się odsłonić obecnie zatynkowaną konstruk-
cję fachwerkową, 

8) w przypadku wymiany stolarki okiennej w zabyt-
kowym budynku mieszkalnym nr 7 zaleca się sto-
sowanie podziałów krzyżowych, wzorowanych na 
oryginalnych oraz przywrócenie uszkodzonych ob-
ramień okiennych i drzwiowych, 

9) w przypadku wymiany stolarki okiennej w zabyt-
kowym budynku mieszkalnym nr 17 zaleca się 
stosowanie podziałów symetrycznych, 

10) w obrębie części terenu położonej w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej, nakazuje się respek-
tować, ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, 
działu II niniejszej uchwały, 

11) zaleca się skablowanie bądź korekty trasy odcinka 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ś.n. 20 kV. 

§ 140 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,27 ha, położonego w granicach 
działki nr 14/1 oraz części działki nr 15/5 AM.10 ob-
ręb Jurandów, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem C25 MN, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanego 

ciągu pieszo-jezdnego KD-X, 
3) zaleca się podział terenu na 2 działki budowlane 

oraz usytuowanie projektowanych budynków 
mieszkalnych zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-
nu miejscowego, 

4) w obrębie części terenu położonego w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej, nakazuje się respekto-
wać, ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu 
II niniejszej uchwały. 

§ 141 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,18 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 5, oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem C26 MW, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej; 

na zasadach istniejących, 
3) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-

serwacji archeologicznej, nakazuje się respektować, 
ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu II ni-
niejszej uchwały. 

§ 142 

Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni ca 0,05 ha, położonego przy 
ul. Zamiejskiej 3 oznaczonego w rysunku planu miej-
scowego symbolem C2z MN, ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Zamiejskiej; 

na zasadach istniejących, 
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3) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-
serwacji archeologicznej, nakazuje się respektować, 
ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu II ni-
niejszej uchwały. 

§ 143 

Dla terenu istniejącej zieleni wysokiej, o powierzchni 
ca 0,16 ha, położonego przy ul. Zamkowej, oznaczo-
nego w rysunku planu miejscowego symbolem  
C28 ZP, ustala się następujące przeznaczenie i warun-
ki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna, 
2) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-

serwacji archeologicznej, nakazuje się respektować, 
ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu II ni-
niejszej uchwały. 

§ 144 

Dla terenu istniejącej zabudowy usługowej z zakresu 
handlu, o powierzchni ca 0,11 ha, oznaczonego  
w rysunku planu miejscowego symbolem C29 U, usta-
la się następujące przeznaczenie oraz warunki zabu-
dowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, 
2) obsługa komunikacyjna terenu na zasadach istnie-

jących, 
3) zachować i chronić istniejący na terenie staro-

drzew, 
4) z uwagi na położenie terenu w strefie „OW” ob-

serwacji archeologicznej, nakazuje się respektować, 
ustalenia określone w § 21 rozdziału 5, działu II ni-
niejszej uchwały, 

5) zaleca się poprawę wystroju architektonicznego 
budynku w dostosowaniu do sąsiadującej zabudo-
wy. 

R o z d z i a ł  5 

U ta enia  zczegół9we n a terenów zawartich  
w 9brębie jenn9 tui prze trzennej D 

§ 145 

Dla terenu odcinka istniejącego koryta potoku Dębin-
ka, o powierzchni ca 0,32 ha, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem D1 WS, ustala się na-
stępujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 

płynące, 
2) w celu ochrony czystości i zasobów wód potoku 

nakazuje się respektować, ustalenia określone  
w § 14 rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 146 

Dla terenu istniejącego lasu z enklawami użytków rol-
nych (nieużytkowanego pastwiska i gruntu ornego), 
położonego wzdłuż koryta potoku Dębinka. o po-
wierzchni ca 0,80 ha, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem D2 ZL, ustala się następujące 
przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: las, 
2) wschodnia część terenu, zgodnie ze wskazaniem 

rysunku planu miejscowego, może być docelowo 
przejęta dla potrzeb projektowanego węzła drogo-
wego drogi krajowej nr 8 z drogą krajową nr 33, 

§ 147 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,74 ha, położonego po północnej 
stronie obwodnicowego odcina drogi krajowej nr 8, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
D3 R, ustala się następujące przeznaczenie i warunki 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: uprawy rolnicze, 
2) część terenu, zgodnie ze wskazaniem rysunku pla-

nu miejscowego, może być docelowo przejęta dla 
potrzeb projektowanego węzła drogowego drogi 
krajowej nr 8 z drogą krajową nr 33, 

§ 148 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (gruntu ornego), 
o powierzchni ca 0,45 ha, położonego po północnej 
stronie obwodnicowego odcina drogi krajowej nr 8, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
D4 R, ustala się następujące przeznaczenie oraz wa-
runki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: uprawy rolnicze, 
2) obsługa komunikacyjna przeznaczenia podstawo-

wego terenu, określonego w pkt 1; z istniejącego 
ciągu pieszo-jezdnego KD-X, 

§ 149 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (nieużytkowa-
nego gruntu ornego), wraz z odcinkiem istniejącego 
koryta potoku Dębinka, o powierzchni ca 0,05 ha, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
D5 ZN(WS), ustala się następujące przeznaczenie  
i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń niska, 
2) przeznaczenie uzupełniające: wody powierzchniowe 

płynące, 
3) obsługa komunikacyjna terenu z istniejącego ciągu 

pieszo-jezdnego KD-X 
4) w celu ochrony czystości i zasobów wód potoku 

nakazuje się respektować, ustalenia określone  
w § 14 rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

§ 150 

Dla terenu odcinka istniejącego koryta potoku Dębin-
ka, o powierzchni ca 0,16 ha, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem D6 WS, ustala się na-
stępujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 

płynące, 
2) w celu ochrony czystości i zasobów wód potoku 

nakazuje się respektować, ustalenia określone  
w § 14 rozdziału 3, działu II niniejszej uchwały. 

3) z uwagi na położenie koryta w obszarze bezpośred-
niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 151 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (nieużytkowa-
nego gruntu ornego), o powierzchni ca 0,12 ha, poło-
żonego po północnej stronie obwodnicowego odcina 
drogi krajowej nr 8, oznaczonego w rysunku planu 
miejscowego symbolem Dz ZP, ustala się następujące 
przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna, 
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2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-
niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

3) z uwagi na położenie terenu w bezpośrednim są-
siedztwie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej nakazuje się 
respektować ustalenia określone w pkt 5 § 14 roz-
działu 3 działu II niniejszej uchwały. 

§ 152 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (nieużytkowa-
nego gruntu ornego), o powierzchni ca 2,17 ha, poło-
żonego wzdłuż koryta rzeki Nysy Kłodzkiej, oznaczo-
nego w rysunku planu miejscowego symbolem D8 ZP, 
ustala się następujące przeznaczenie i warunki zago-
spodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna o 

funkcji rekreacyjnej, 
2) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

3) z uwagi na położenie terenu w bezpośrednim są-
siedztwie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej nakazuje się 
respektować ustalenia określone w pkt 5 § 14 roz-
działu 3 działu II niniejszej uchwały. 

§ 153 

Dla terenu istniejącego użytku rolnego (nieużytkowa-
nego gruntu ornego), o powierzchni ca 0,12 ha, poło-
żonego przy ul. Yzpitalnej, oznaczonego w rysunku 
planu miejscowego symbolem D9 YP, ustala się na-
stępujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: parking samochodo-

wy, 
2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Yzpitalnej  

i istniejącego ciągu pieszo-jezdnego KD-X, 
3) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 154 

Dla terenu zabudowanego, wyłączonego z terenu za-
mkniętego kolejowego, mieszczącego zespół usług 
komercyjnych i obiektów obsługi transportu samocho-
dowego, o powierzchni ca 0,32 ha, położonego przy 
ul. Yzpitalnej, oznaczonego w rysunku planu miejsco-
wego symbolem D10 P(U,YT), ustala się następujące 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania: 
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 

obsługa transportu samochodowego, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Yzpitalnej; na 

zasadach istniejących, 
4) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone w 
§ 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

5) dla budynku gospodarczego, ujętego w gminnej 
ewidencji zabytków nieruchomych, ustala się wy-
móg uzyskania, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

stosownego zezwolenia konserwatorskiego na re-
alizację wszystkich zamierzeń inwestycyjnych zwią-
zanych z jego remontem, przebudową bądź rozbu-
dową, 

6) w zabytkowym budynku gospodarczym nakazuje 
się zachować: 
a) bryłę budynku, formę dachu oraz układ osi i wy-

krój otworów w elewacji, 
b) nietynkowane ceglane elewacje. 

§ 155 

Dla terenu składowego, wyłączonego z terenu za-
mkniętego kolejowego, o powierzchni ca 0,34 ha, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
D11 P(U), ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: składy i magazyny, 

obiekty produkcyjne, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul.  owarowej; 

na zasadach istniejących, 
4) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 156 

Dla terenu zabudowanego, wyłączonego z terenu za-
mkniętego kolejowego, o powierzchni ca 0,20 ha, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
D12 P(U), ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul.  owarowej; 

na zasadach istniejących, 
4) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały, 

5) dla budynku ekspedycji towarowej z rampą, ujętego 
w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, usta-
la się wymóg uzyskania, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, stosownego zezwolenia konserwatorskie-
go na realizację wszystkich zamierzeń inwestycyj-
nych związanych z jego remontem, przebudową 
bądź rozbudową, 

6) w zabytkowym budynku określonym w pkt 5 naka-
zuje się zachować: 
a) bryłę budynku, formę dachu oraz układ osi i wy-

krój otworów w elewacji, 
b) nietynkowane ceglane elewacje. 

§ 157 

Dla terenu zabudowanego, wyłączonego z terenu za-
mkniętego kolejowego, o powierzchni ca 0,32 ha, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
D13 P(U), ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny; zgodnie z istniejącym użytko-
waniem, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
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3) obsługa komunikacyjna terenu od ul.  owarowej; 
na zasadach istniejących, 

4) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-
niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone  
w § 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

§ 158 

Dla terenu zabudowanego, wyłączonego z terenu za-
mkniętego kolejowego, o powierzchni ca 0,04 ha, 
oznaczonego w rysunku planu miejscowego symbolem 
D14 P(U), ustala się następujące przeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny; zgodnie z istniejącym użytko-
waniem, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne, 
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul.  owarowej; 

na zasadach istniejących, 
4) z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośred-

niego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodz-
kiej nakazuje się respektować ustalenia określone w 
§ 10 rozdziału 2, działu II niniejszej uchwały. 

D z i a ł  V 

U ta enia u9ńc9we 

§ 159 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 160 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJYKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ 
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w Ył9nzuu z nnia 29 czerwca 2006 r. 
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2652 

UCHWAŁA RADY MIEJSYIEJ W YŁODZYU 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w  prawie  zczegół9wich za an i tribu umarzania, 9nraczania i r9zułanania 
na rati na eżn9ści pieniężnich Gmini Miej uiej Ył9nzu9 9raz jej jenn9 teu 
9rganizacijnich, n9 utórich nie  t9 uje  ię przepi ów u tawi Orninacja 
     p9natu9wa 9raz w uazania 9rganów i 9 ób n9 teg9 uprawni9nich 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płat-
ności na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko i jej jednostek 
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, zwanych 
dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób 
prawnych, a także jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej, zwanych dalej 
„dłużnikami”. 

§ 2 

1. Należność może być umorzona w całości lub  
w części, jeżeli: 
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go, 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie 
pozostawiając spadkobierców, 

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłuż-
nika, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 

należności lub postępowanie egzekucyjne okaza-
ło się nieskuteczne, 

5) przemawiają za tym uzasadnione względy spo-
łeczne i gospodarcze, 

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych 
w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, 
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4  
i 5 również z inicjatywy wierzyciela. 

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności 
musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniają-
cym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek 
umorzenia wymienionych w ust. 1.   

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w de-
cyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się ter-
min zapłaty pozostałej części należności. W razie 
niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa 
podlega uchyleniu.  

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione 
w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników. 

§ 3 

1. Do umorzenia należności uprawniony jest: 
1) Burmistrz Miasta Kłodzka, jeżeli kwota należno-

ści nie przekracza jednorazowo 5.000 zł, 
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2) Burmistrz Miasta Kłodzka po zaciągnięciu opinii 
Komisji Budżetu, Finansów Rady Miejskiej, jeżeli 
kwota należności wynosi powyżej 5.000 zł i nie 
przekracza 50.000 zł. 

3) Burmistrz Miasta Kłodzka po uzyskaniu zgody 
Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności przekra-
cza 50.000 zł. 

4) Kierownik jednostki organizacyjnej do należności 
przypadającej tej jednostce, jeżeli kwota należ-
ności nie przekracza 1.500 zł. 

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, 
rozumie się należność główną wraz z odsetkami 
ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek 
umownych należność główną wraz z odsetkami 
umownymi – ustalane na dzień wydania decyzji lub 
zawarcia porozumienia. 

3. Kwoty należności od tego samego dłużnika wynika-
jące z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi Burmistrz Miasta Kłodzka  
i Kierownik jednostki organizacyjnej, działając na 
zasadach z § 3, na wniosek dłużnika może jednora-
zowo odraczać termin zapłaty całości lub części na-
leżności lub rozłożyć płatność całości lub części na-
leżności na raty, na okres nie dłuższy niż 12 mie-
sięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytu-
ację ekonomiczną wnioskodawcy. 

2. Od należności głównej o charakterze administracyj-
nym, której termin zapłaty odroczono lub które roz-
łożono na raty, pobiera się 50% należnych odsetek 
ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia 
złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi. 

3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odro-
czenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone są  
w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty. 
Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okre-
sie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia 
dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia po-
rozumienia. 

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości należności, której termin płatności odro-
czono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat, należność pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi lub umownymi. 

§ 5 

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich 
spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje: 
1) w odniesieniu do należności o charakterze admini-

stracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, 

2) w odniesieniu do należności wynikających ze sto-
sunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia, 

3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2  
w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 6 

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności 
przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.). 

§ 7 

Zobowiązuje się kierownika jednostki organizacyjnej 
gminy do informowania Burmistrza o podjętych decy-
zjach umorzenia należności przypadających jego jed-
nostce w terminie do dnia 15 lutego każdego roku za 
rok poprzedni.  

§ 8 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kłodzka do infor-
mowania Rady Miejskiej o podjętych decyzjach umo-
rzenia należności, ulgach i rozłożeniach na raty w 
sprawozdaniach z działalności Burmistrza. 

§ 9 

 raci moc uchwała nr XXIV/198/2004 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzy-
telności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu na-
leżności pieniężnych, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania 
innych ulg w spłacie tych należności, a także organów 
do tego uprawnionych. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJYKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ 

 
 
 


