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1575 

UCHWAŁA RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 90 
ust. 2, 2a 3, 3a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Trzebnickiego 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych szkóp specjalnych o uprawnieniach szkóp 
publicznych dziapających na terenie powiatu trzebnic-
kiego, w których realizowany jest obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki oraz dla szkóp niepublicznych 
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkóp publicz-
nych oraz placówek oświatowych, których prowadze-
nie jest zadaniem wpasnym powiatu. 

§ 2 

Dotacja dla niepublicznej szkopy podstawowej specjal-
nej i gimnazjum specjalnego przyspuguje na każdego 
ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkopy w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
powiat trzebnicki na dany rok budżetowy. 

§ 3 

Dotacja dla niepublicznej szkopy ponadgimnazjalnej 
przyspuguje w wysokości 50% ustalonych w budżecie 
Powiatu Trzebnickiego wydatków bieżących ponoszo-
nych w szkole tego samego typu lub rodzaju w przeli-
czeniu na jednego ucznia. 

§ 4 

W przypadku braku na terenie Powiatu Trzebnickiego 
odpowiedniej publicznej szkopy lub placówki danego 
typu lub rodzaju, wysokość dotacji określa się na pod-
stawie wydatków ponoszonych na taką szkopę lub 
placówkę w powiecie najbliżej popożonym, w którym 
znajduje się placówka danego typu lub rodzaju. 

§ 5 

Niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację 
obowiązku szkolnego dzieciom i mpodzieży o których 
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty,  
a także dzieciom i mpodzieży upośledzonym umyspowo 
ze sprzężonymi niepepnosprawnościami udziela się 
dotacji w wysokości kwoty przewidzianej na jednego 
wychowanka tego rodzaju placówki w placówce pu-
blicznej prowadzonej przez Powiat Trzebnicki. 

§ 6 

Placówki niepubliczne zapewniające opiekę i wycho-
wanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miej-
scem  stapego zamieszkania otrzymują dotację na każ-
dego wychowanka w wysokości równej średnim wy-
datkom bieżącym ponoszonym na jednego wycho-
wanka tego samego rodzaju placówki w części oświa-
towej subwencji ogólnej dla Powiatu Trzebnickiego. 

§ 7 

1. Dotacji udziela się po zpożeniu przez osobę lub 
podmiot prowadzący szkopę lub placówkę wniosku 
o dotację  w terminie nie późniejszym niż do dnia 
30 września roku poprzedzającego udzielanie dota-
cji. 

2. Wniosek powinien być sporządzony odrębnie dla 
każdej szkopy (placówki) i zawierać następujące da-
ne: 
– numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewiden-

cji szkóp (placówek) niepublicznych, 

– numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szko-
py publicznej, 

– planowaną liczbę uczniów, 
– numer rachunku bankowego, na który ma być 

przekazywana dotacja. 
3. Obowiązek zpożenia wniosku dotyczy zarówno 

szkóp lub placówek, które występują z wnioskiem 
po raz pierwszy, jak i tych które z dotacji już korzy-
stapy. 

4. Jeżeli wniosek o dotację dotyczy zespopu szkóp lub 
placówek przepisy dot. procedury skpadania wnio-
sków i informacji stosuje się odrębnie dla każdej 
jednostki wchodzącej w skpad zespopu. 

5. Wzór wniosku określa zapącznik nr 1 do uchwapy.  

§ 8 

Do dnia 15 października danego roku podmiot prowa-
dzący szkopę lub placówkę skpada Zarządowi Powiatu 
kopię sprawozdania GUk, dokumentującą liczbę 
uczniów (wychowanków). 

§ 9 

1. Dotacja jest przekazywana co miesiąc na rzeczywi-
stą liczbę uczniów lub wychowanków w wysokości 
kwoty dotacji przypadającej na dany miesiąc, w 
terminie do ostatniego dnia miesiąca, zgodnie z in-
formacją, o której mowa w § 8. 

2. Dotacja na miesiące lipiec i sierpień przekazywana 
będzie w wysokości dotacji za m-c czerwiec. 

3. Kwota dotacji nie może być wyższa niż wynikająca 
z ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniu GUk.  

§ 10 

1. Wnioskujący o dotację sporządza i przekazuje Za-
rządowi Powiatu w terminie do 20 dnia każdego 
miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji – 
informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów 
wedpug stanu na 15 dzień miesiąca. 

2. Niezpożenie informacji spowoduje wstrzymanie wy-
ppaty dotacji. 

§ 11 

Zarządowi Powiatu przyspuguje prawo: 
1) kontroli sposobu wykorzystania dotacji, 
2) kontroli informacji zawartych w przedpożonej do-

kumentacji,  
3) zmiany wysokości dotacji, jeżeli liczba uczniów w 

szkole jest mniejsza niż wykazana w sprawozdaniu 
GUk, 

4) korekty stawek dotacji w przypadku zmiany kwoty 
części subwencji ogólnej otrzymywanej przez Po-
wiat Trzebnicki. 

§ 12 

Wykonanie uchwapy powierza się Zarządowi Powiatu 
Trzebnickiego. 

§ 13 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od daty 
jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC POWNATU 

 
JÓZEF ŚLĄCZKA 
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ZałZcznik nr 1 do uchwały Rady  
Powiatu Trzebnickiego z dnia  
26 kwietnia 2006 r. (poz. 1575) 
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1576 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W WOŁOWIE 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
                                            nieruchomości 

 Na podstawie art. 4 ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeksztapceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo wpasności nie-
ruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459), w związku z art. 68 ust. 
1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782) Rada Miejska w Wo-
powie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od oppaty 
za przeksztapcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo wpasności nieruchomości zabudowanych 
na cele mieszkaniowe stanowiących wpasność 
Gminy Wopów w wysokości 60%  

2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nie-
ruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie 
do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej od oppaty z tytupu przeksztapcenia  
prawa użytkowania wieczystego na wpasność w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych 
w Uchwale Rady Miejskiej w Wopowie określającej 
szczegópowe zasady i tryb umarzania wierzytelności 
jednostek organizacyjnych Gminy Wopów z tytupu na-

leżności pieniężnych, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa. 

§ 3 

Wykonanie Uchwapy powierza się  Wurmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wopów. 

§ 4 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od daty 
jej ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
ALINA JELEŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU WROCŁAWIA 

z dnia 16 marca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                    dla zespołu urbanistycznego Ctabłowice Ctare II 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
uchwapą nr uuNNa1844a04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. Rady Miejskiej Wro-
cpawia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zespopu urbanistycznego ktabpowice ktare NN 
(Wiuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Nr 4, poz. 1351) Rada Miejska Wrocpa-
wia uchwala, co następuje: 
 

R o z d z i a p   1 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla zespopu urbanistycznego ktabpowice ktare NN, 
zwany dalej planem, który obejmuje obszar ograni-

czony ulicami ktabpowicką, Górecką, Wepnianą, 
ktarobielawską, wzdpuż wschodniej granicy ogro-
dów dziapkowych ,,Forsycja”, linią biegnącą od uli-
cy Góreckiej do Piotrkowskiej, ulicami Piotrkowską, 
Świeżą i Wepnianą. 

2. Zapącznikami do uchwapy są: 
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

pącznik nr 1 do uchwapy;  
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2) stwierdzenie zgodności z ustaleniami ktudium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wrocpaw, stanowiące za-
pącznik nr 2 do uchwapy; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące zapącznik nr 3 do 
uchwapy; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące 
zapącznik nr 4 do uchwapy. 

3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie 
określenia granic i sposobu zagospodarowania tere-
nów górniczych zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, a także terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi ze względu na niewystępo-
wanie takich terenów. 

4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linia rozgraniczająca tereny, 
c) obowiązująca linia zabudowy, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
e) rejon lokalizacji dominanty, 
f) granica strefy ochrony konserwatorskiej, do-

tyczącej zabytków archeologicznych, 
g) stanowisko archeologiczne, 
h) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 

2) symbole – oznaczenia literowe i cyfrowe doty-
czące terenów. 

5. Pozostape oznaczenia mają charakter informacyjny. 

§ 2 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) uchwapa – niniejsza uchwapa; 
2) rysunek planu – graficzny zapis planu przedsta-

wiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej sta-
nowiący zapącznik nr 1 do niniejszej uchwapy; 

3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 

4) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, 
który koncentruje uwagę obserwatora w pew-
nym obszarze zabudowy ze względu na swoją 
wysokość; 

5) rejony lokalizacji dominanty – obszar, na którym 
dopuszczalna jest lokalizacja dominanty; 

6) obowiązująca linia zabudowy – linia, określająca 
usytuowanie frontowej ściany lub części ściany 
budynku lub jednego z budynków na dziapce na 
poziomie parteru; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu budowli naziemnych niebędących li-
niami przesypowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 

8) przeznaczenie terenu lub obiektu – jest to kate-
goria przeznaczenia lub dziapalności, które jako 
jedyne jest dopuszczone w danym terenie lub 
obiekcie; 

9) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować w danym terenie lub obszarze w spo-
sób określony w ustaleniach planu; 

10) przeznaczenie uzupepniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która uzupepnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

11) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przypącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod kosze na śmieci, śmietniki; 

12) uspugi – budynki wolno stojące lub lokale, bę-
dące częścią innego budynku, przeznaczone do 
prowadzenia dziapalności, związanych z zaspo-
kojeniem potrzeb ludzkich, wykonywanych 
przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz in-
nych podmiotów w celu zaspokojenia ich po-
trzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych, ta-
kich jak: obspuga firm i klientów, handel deta-
liczny, rzemiospo, finanse, turystyka, gastro-
nomia, sport, rekreacja, wypoczynek, kultura, 
zdrowie, edukacja i wychowanie, administra-
cja; 

13) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek 
powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich 
kondygnacji nadziemnych, w zewnętrznym ob-
rysie, obiektów kubaturowych zlokalizowanych 
na dziapce lub terenie ograniczonym liniami 
rozgraniczającymi, wraz powierzchnią podda-
szy, liczoną zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, do powierzchni dziapki lub terenu; 

14) trasa rowerowa – czytelny spójny ciąg róż-
nych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie pą-
czący poszczególne części miasta i obejmujący 
wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy 
rowerowe, ulice uspokojonego ruchu, strefy 
zamieszkiwania, skróty rowerowe, drogi nie-
publiczne o mapym ruchu (w porozumieniu  
z zarządcą takiej drogi), ścieżki rowerowe oraz 
inne odcinki, które mogą być bezpieczne i wy-
godnie wykorzystane przez rowerzystów.  

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 3. 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-
renów: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przez 

co należy rozumieć teren, na którym w sposób 
określony w ustaleniach planu, przewiduje się 
lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych lub ich zespopów wraz z przeznaczeniem 
uzupepniającym oraz funkcjami garażowymi, go-
spodarczymi oraz obiektami lub budowlami re-
kreacyjno-sportowymi, przeznaczonymi na uży-
tek wpasny; 

2) zabudowa mieszkaniowo-uspugowa – przez co 
należy rozumieć popączenie w ramach jednego 
obiektu funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz funkcji uspugowej; 

3) obspuga firm i klientów – przez co należy rozu-
mieć tereny lokalizacji biur i lokali, o powierzchni 
nie większej niż 200 m², związanych z dziapalno-
ściami takimi jak: 
a) informatyka i dziapalności pokrewne (opro-

gramowanie, tworzenie baz danych, przetwa-
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rzanie danych, doradztwo z zakresu sprzętu 
komputerowego i tym podobne), 

b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w 
dziedzinach nauk przyrodniczych, spopecz-
nych i humanistycznych, 

c) dziapalność prawnicza, 
d) rachunkowość, księgowość, doradztwo, re-

klama, 
e) pracownie architektoniczne i artystyczne, 
f) biura podróży i agencje turystyczne,  
g) fotografowanie, poligrafia, badanie opinii pu-

blicznych, tpumaczenia, 
h) rekrutacje pracowników, inwigilacja i ochro-

na; 
4) handel detaliczny – przez co należy rozumieć te-

reny lokalizacji obiektów i lokali uspugowych, 
związanych z dziapalnościami takimi jak sprzedaż 
detaliczna towarów w sklepach, punktach han-
dlowych z wypączeniem sprzedaży detalicznej 
paliw do pojazdów mechanicznych; 

5) rzemiospo – przez co należy rozumieć tereny lo-
kalizacji obiektów i lokali uspugowych lub drob-
nej dziapalności wytwórczej takich jak, punkty 
naprawy artykupów przeznaczenia osobistego  
i użytku domowego, uspugi drobne jak szewc, 
fryzjer, optyk, kuśnierz, magiel, pralnia, wypo-
życzanie multimediów, uspugi kserograficzne i in-
troligatorskie oraz pojedyncze gabinety lekarskie 
i kosmetyczne; 

6) finanse – przez co należy rozumieć tereny lokali-
zacji biur i lokali związanych z dziapalnościami 
takimi jak: 
a) pośrednictwo finansowe, 
b) dziapalności banków, domów maklerskich, in-

stytucji zajmujących się obspuga finansową, 
c) dziapalności instytucji związanych z ubezpie-

czeniami i funduszami inwestycyjnymi; 
7) turystyka – przez co należy rozumieć tereny lo-

kalizacji obiektów uspugowych związanych  
z dziapalnościami takimi jak hotele i pensjonaty; 

8) gastronomia – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów uspugowych takich jak: ka-
wiarnie, restauracje, herbaciarnie, puby, winiar-
nie; 

9) sport, rekreacja, wypoczynek – przez co należy 
rozumieć tereny lokalizacji obiektów i urządzeń 
sportowych, sportowo-rehabilitacyjnych, urzą-
dzeń i obiektów rozrywkowych, obiektów ga-
stronomiczno-rekreacyjnych, obiektów spużą-
cych poprawie kondycji fizycznej, ośrodków 
sportowo-rekreacyjnych i centrów edukacyjno-
rozrywkowych; 

10) kultura – przez co należy rozumieć tereny lokali-
zacji obiektów uspugowych takich jak: kina, te-
atry, muzea, galerie sztuki, kluby, biblioteki, 
ośrodki kultury, w tym również obiektów otwar-
tych spużącym wyżej wymienionym celom; 

11) zdrowie – przez co należy rozumieć tereny prze-
znaczone pod lokalizację przychodni, poradni, 
zespopów gabinetów lekarskich, rehabilitacyj-
nych i opieki spopecznej; 

12) edukacja i wychowanie – przez co należy ro-
zumieć tereny wraz z budynkami przeznaczo-
nymi pod lokalizację szkopy, przedszkola, gim-
nazjum, liceum oraz innych jednostek związa-

nych z nauczaniem i wychowaniem wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą sportową, z wyjąt-
kiem szkolnictwa wyższego; 

13) administracja – przez co należy rozumieć loka-
lizację obiektów związanych z administracją 
wszystkich rodzajów i szczebli oraz instytu-
cjami kojarzonymi z dziapalnością publiczną ta-
kimi jak policja, straż pożarna; 

14) zieleń urządzona – przez co należy rozumieć 
zagospodarowanie zielenią niską, średnią i wy-
soką wraz z urządzeniami towarzyszącymi ta-
kimi jak place zabaw, ścieżki, obiekty mapej ar-
chitektury. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla nich ustalone w planie.  

§ 4 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony  
i ksztaptowania padu przestrzennego: 
1) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku 

planu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy określone na ry-

sunku planu; 
3) dopuszcza się przerwanie obowiązującej lub nie-

przekraczalnej linii zabudowy przez tereny komuni-
kacji wewnętrznej; 

4) zakazuje się lokalizowania wolno stojących budyn-
ków gospodarczych; 

5) zakazuje się lokalizowania hurtowni, placów targo-
wych, hal targowych oraz obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². 

§ 5 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy prze-

znaczyć na zieleń; 
2) istniejące nasadzenia należy, w miarę możliwości, 

zachować i wykorzystać do uksztaptowania  zespo-
pów  zieleni wysokiej; 

3) dopuszcza się, w razie konieczności, wycinkę 
zdrowych drzew pod warunkiem stosowania zasa-
dy kompensacji przyrodniczej, polegającej na posa-
dzeniu w zamian za jedno wycięte drzewo trzech 
drzew w innym miejscu w granicach dziapki. 

§ 6 

Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspópczesnej: 
1) na capym obszarze planu wprowadzona jest strefa 

ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabytków ar-
cheologicznych, w której warunkuje się opiniowanie 
prac ziemnych z wpaściwymi spużbami ochrony za-
bytków; 

2) w znajdujących się w obszarze planu stanowiskach 
archeologicznych oraz w przypadku odkryć zabyt-
ków archeologicznych na pozostapym obszarze pla-
nu warunkuje się przeprowadzenie badań archeolo-
gicznych za pozwoleniem wpaściwych spużb ochro-
ny zabytków; 

3) w obszarze planu znajduje się objęte ochroną kon-
serwatorską stanowisko archeologiczne nr 21, za-
znaczone na rysunku planu; 
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4) ochroną konserwatorską objęte są obiekty znajdu-
jące się pod następującymi adresami: Górecka 39a, 
40-42, 43, 44, 46, 47, 49, 49a, 48-50, 52, 53, 
54-56, 55, 57, 60-62, 64-66, 67-69, 68, 70, 71, 
72-74, 73-75, 76-78, 77, 79, 80, 83, 84-86, 88, 
90-92, 93, 94-96, 98, 99, 100-102, 104, 112-
114 i 116-118; Hoża 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 i 17; 
kamotna 10 i 12; ktabpowicka 57, 57a, 59, 61, 
63a65 i  67; ktarobielawska 1, 3-5, 7-9, 11-13, 
19-21, 23-25, 27-29, 31, 33-35, 37-39, 43, 45-
47, 55, 57-59, 61-63 i  65-67; Świeża 4, 6-6a, 
10, 22, 24, 24a, 26, 28, 28a, 38, 40, 42, 54, 72  
i 76 oraz Wepniana 6, 12 i 33, wymienione w 
gminnej ewidencji zabytków i oznaczone na rysun-
ku planu. 

§ 7 

Ustala się zasady dotyczące wymagań wynikających  
z potrzeb ksztaptowania przestrzeni publicznych: 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych oraz na terenach dróg wewnętrznych 
dopuszcza się lokalizację obiektów mapej architektu-
ry, tymczasowych obiektów uspugowo-handlowych 
i zieleni, a także dopuszcza się lokalizację nośników 
reklamowych o powierzchni do 1 m², sytuowanych 
na elementach infrastruktury drogowej, ponad 
skrajnią drogową; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-
L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-D, 9KD-D dopuszcza się lo-
kalizację wolno stojących nośników reklamowych; 

3) na terenach zabudowy uspugowej i mieszkaniowo-
uspugowej, dopuszcza się lokalizację zieleni, obiek-
tów mapej architektury oraz dopuszcza się lokaliza-
cję nośników reklamowych związanych z dziapalno-
ścią wpasną. 

§ 8 

Ustala się  zasady dotyczące parametrów ksztaptowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i mieszkaniowo-uspugowej liczbę kondygnacji nad-
ziemnych ustala się na 3, w tym trzecia kondygna-
cja wypącznie w formie poddasza użytkowego,  
z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) wysokość dominanty w zabudowie mieszkaniowo-
uspugowej ustala się na 4 kondygnacje nadziemne, 
w tym czwarta kondygnacja wypącznie w formie 
poddasza użytkowego; 

3) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy mieszkaniowo-uspugowej nie może być 
większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego gzymsu lub okapu i nie większa niż 14 
m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) wysokość dominanty w zabudowie mieszkaniowo-
uspugowej nie może być większa niż 10 m, mierzo-
na od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub 
okapu i nie większa niż 16 m, mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) dla zabudowy uspugowej liczbę kondygnacji na-
ziemnych ustala się na 3, z zastrzeżeniem pkt 6 

6) wysokość dominanty w zabudowie uspugowej usta-
la się na 4 kondygnacje nadziemne;  

7) wysokość zabudowy uspugowej nie może być 
większa niż 14 m mierzona od poziomu terenu do 

najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem  
pkt 8; 

8) wysokość dominanty w zabudowie uspugowej nie 
może być większa niż 18 m mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu; 

9) dla nowej zabudowy oraz w przypadku rozbudo-
wy zabudowy istniejącej ustala się następujące 
maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej - 

0,5, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej  0,6, 
c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej oraz 

zabudowy mieszkaniowo-uspugowej – 0,8, 
d) dla pozostapych terenów nie ustala się szcze-

gólnych wymagań; 
10) dopuszcza się dachy ppaskie, o nachyleniu do 

10%; 
11) dopuszcza się dachy symetryczne dwu i wielo-

spadowe o nachyleniu popaci 35° – 55°; 
12) dopuszcza się poddasze użytkowe; 
13) dachy strome należy pokryć dachówką lub mate-

riapami dachówkopodobnymi; 
14) na terenie zabudowy mieszkaniowej należy prze-

znaczyć co najmniej 40% powierzchni dziapki na 
zieleń i rekreację. 

§ 9 

Ustala się zasady dotyczące szczegópowych zasad 
scalania i podziapu nieruchomości: 
1) zakazuje się wydzielania dziapek pozbawionych do-

stępu do drogi publicznej lub pozbawionych dostę-
pu do drogi publicznej poprzez inną dziapkę, która 
jest wydzieloną geodezyjnie drogą; 

2) dopuszcza się scalanie i wtórne podziapy dziapek; 
3) dopuszcza się wydzielenie dziapek spużących po-

większeniu innej dziapki budowlanej, mającej dostęp 
do drogi publicznej lub wewnętrznej; 

4) dopuszcza się inne, niż wskazane na rysunku planu, 
podziapy terenu pod dziapki budowlane, wynikające 
z warunków użytkowania i wpadania terenu, przy 
zachowaniu następujących parametrów: 
a) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 

wolno stojącej nie mogą być większe niż 1200 
m² i nie mogą być mniejsze niż 600 m²,  

b) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej wolno stojącej nie może być większa niż 
30 m i nie może być mniejsza niż 18 m, 

c) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej nie mogą być większe niż 900 m² nie 
mogą być mniejsze niż 450 m², 

d) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej bliźniaczej nie może być większa niż 19 
m i nie może być mniejsza niż 12 m, 

e) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej nie mogą być większe niż 600 m² 
nie mogą być mniejsze niż 300 m²,  

f) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej szeregowej nie może być większa niż  
12 m i nie może być mniejsza niż 7 m; 

5) dla innych form zabudowy nie ustala się szczegól-
nych wymagań w zakresie powierzchni dziapki; 

6) ustala się kąt popożenia co najmniej jednej z granic 
dziapek w stosunku do pasa drogowego od 45° do 
135°;  
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7) dopuszcza się odstępstwa od pkt 6 w szczególnych 
przypadkach, uzasadnionych warunkami tereno-
wymi. 

§ 10 

Ustala się zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy  
i budowy komunikacji: 
1) należy urządzić na dziapce miejsca parkingowe dla 

samochodów osobowych w ilości:  
a) co najmniej 2 miejsca, wliczając w to garaż, dla 

każdego budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go, 

b) co najmniej 1 miejsce na 40 m² powierzchni 
użytkowej uspug, 

2) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych w 
formie garażu wbudowanego w kondygnację pod-
ziemną lub parter budynku; 

3) dopuszcza się dobudowanie garażu do istniejącego 
budynku, w którym dotychczas nie zlokalizowano 
garażu wbudowanego lub dobudowanego; 

4) zakazuje się lokalizowania garaży wolno stojących  
i ich zespopów; 

5) obspuga komunikacyjna terenów od wyznaczonych 
na rysunku planu przylegpych terenów ulic lokal-
nych, dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia 
dla terenów nie stanowią inaczej; 

6) dopuszcza się urządzenie ulic dojazdowych i we-
wnętrznych w formie pieszo-jezdnej lub z wydzielo-
nymi chodnikami, przy zachowaniu wymaganych 
przepisami szczególnymi odlegpości krawężnika od 
wyznaczonej w planie linii zabudowy. 

§ 11 

1. Ustala się ogólne zasady dotyczące infrastruktury 
technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić 

w obrębie linii rozgraniczających ulic;  
2) projektowany ukpad poszczególnych sieci uzbro-

jenia technicznego należy, w miarę możliwości, 
sytuować równolegle w stosunku do istnieją-
cych i planowanych linii rozgraniczających ulic; 

3) odstępstwa od zasad, o których mowa w pkt 1  
i 2 dopuszcza się, gdy nie ma technicznej moż-
liwości realizacji tych ustaleń; 

4) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach wpasnych inwestorów, pod warunkiem 
zgodności z innymi ustaleniami, dotyczącymi 
tych terenów; 

5) realizację kompleksowego uzbrojenia technicz-
nego w ramach budowy ukpadu komunikacyjne-
go;  

6) demontaż wszystkich nieczynnych sieci uzbroje-
nia technicznego wraz z modernizacją, przebu-
dową lub budową ukpadu komunikacyjnego; 

7) przebudowę istniejących i likwidację nieczyn-
nych sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-

gowej; 
2) budowę magistrali wodociągowej na odcinku od 

ulicy Wepnianej do ulicy Kosmonautów – inwe-
stycja wykraczająca poza obszar objęty planem;  

3) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukpa-
dach pierścieniowych, zapewniających ciągpość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe; 

4) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na zbyt mape przekroje lub zpy stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i o odpowiednim ciśnieniu. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, 
komunalnych i przemyspowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do kolek-

tora Wystrzyca oraz kolektora Odra; 
2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 

wszystkich obszarów zainwestowania;  
3) dopuszcza się budowę przepompowni ścieków 

komunalnych, stosownie do potrzeb, zlokalizo-
wanych na terenach wpasnych inwestorów; 

4) podczyszczenie ścieków, z terenów wyznaczo-
nych w planie pod zabudowę uspugową, o prze-
kroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do komu-
nalnej kanalizacji, na terenach wpasnych inwe-
storów. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i grun-
towych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych, istniejącym 

oraz planowanym systemem sieci deszczowej, 
do odbiorników należących do zlewni rzeki Wy-
strzycy;  

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych; 

3) usunięcie z wód deszczowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one war-
tości określone  w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lub do odbiornika, za pomocą osadników 
i separatorów zlokalizowanych na terenie wpa-
snym inwestora; 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 3; 

5) stosowanie rozwiązań technicznych spużących 
zatrzymaniu wód opadowych w obrębie posesji; 

6) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej za zgodą wpaściciela 
sieci; 

7) modernizację istniejącego systemu drenażowe-
go, kolidującego z planowanym zainwestowa-
niem i wpączenie go do nowo projektowanego 
systemu odwadniającego. 

5. W zakresie  zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dostawę gazu z miejskiej sieci gazowej średnie-

go i niskiego ciśnienia; 
2) utrzymanie lokalizacji stacji redukcyjno-

pomiarowej gazu NN stopnia, usytuowanej na te-
renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
1G; 

3) zmianę lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej 
gazu NN stopnia, z terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem U i 20KD-D na teren ozna-
czony na rysunku planu symbolem 2G; 

4) rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w  
pkt 1, na tereny wyznaczone w planie pod za-
budowę. 
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6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i pla-

nowanej sieci średniego i niskiego napięcia; 
2) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii 

elektroenergetycznych średniego i niskiego na-
pięcia oraz budowę stacji transformatorowych 
wnętrzowych, wykonanych w zależności od 
sposobu zagospodarowania terenów jako obiek-
ty wolno stojące, wbudowane lub dobudowane; 

3) lokalizację stacji transformatorowych wolno sto-
jących na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 3Z, 4Z, 5Z, 6Z; 

4) budowę stacji transformatorowych na terenach 
planowanej zabudowy uspugowej, w ilości i w 
rejonach lokalizacji określonych przez zarządza-
jącego siecią, stosownie do zapotrzebowania 
mocy; 

5) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 3 i 4 stosownie 
do potrzeb, zlokalizowanych na terenie wpasnym 
inwestora; 

6) likwidację stacji transformatorowej spupowej R-
2364, znajdującej się na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem U, po wybudowaniu 
stacji wnętrzowej, zlokalizowanej na tym tere-
nie; 

7) likwidację stacji transformatorowej spupowej R-
1177, znajdującej się na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1MN, po wybudowa-
niu stacji wnętrzowej, zlokalizowanej  na  tere-
nie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5Z; 

8) likwidację stacji transformatorowej spupowej R-
2784, znajdującej się na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 25MN, po wybudowa-
niu stacji wnętrzowej, zlokalizowanej na  terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 6Z; 

9) skablowanie napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych średniego i niskiego napięcia, kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem; 

10) przebudowę kablowych linii elektroenergetycz-
nych średniego i niskiego napięcia, kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem; 

11) zakaz budowy napowietrznych linii elektroener-
getycznych. 

7.  W zakresie zaopatrzenia w cieppo ustala się: 
1) realizację lokalnych źródep cieppa na paliwo ga-

zowe, ppynne lub wykorzystanie energii elek-
trycznej i odnawialnych źródep energii; 

2) stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności  
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 

3) likwidację lub modernizację  istniejących lokal-
nych kotpowni na paliwo stape, o wysokim stop-
niu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, o 
których mowa w pkt 2; 

4) wykorzystanie energii cieplnej z miejskiej sieci 
cieppowniczej w przypadku wprowadzenia tego 
systemu w obszar planu. 

8.  W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów usta-
la się: 
1) obowiązują zasady określone w przepisach 

szczególnych i aktach prawa miejscowego; 
2) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

9.  W zakresie uspug telekomunikacyjnych ustala: 
1) przypączenie do sieci telefonicznej; 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych, w mia-

rę możliwości, we wspólnych kanapach zbior-
czych w porozumieniu ze wszystkimi operato-
rami sieci; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych tele-
fonii komórkowej na budynkach uspugowych na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
U – pod warunkiem, że wysokość anteny wraz z 
konstrukcją wsporczą oraz urządzeń technolo-
gicznych nie będzie większa niż 1a3 wysokości 
budynku;  

4) zakazuje się budowy wolno stojących wież tele-
fonii komórkowej. 

§ 12 

Ustala się następujące zasady dotyczące zależności 
pomiędzy inwestycjami: 

1) zabudowę i podziap na dziapki na terenie ozna-
czonym symbolem 10MN dopuszcza się wypącz-
nie po oddaniu do użytku ulicy 8KD-D; 

2) zabudowę i podziap na dziapki na terenach ozna-
czonych symbolami 12MN i 13MN dopuszcza 
się wypącznie po oddaniu do użytku ulicy 13KD-
D; 

3) zabudowę i podziap na dziapki na terenach ozna-
czonych symbolami 14MN, 15MN, 16MN, 
17MN, 18MN i 19MN dopuszcza się wypącznie 
po oddaniu do użytku ulic 10KD-D i 12KD-D; 

4) zabudowę i podziap na dziapki na terenach ozna-
czonych symbolami 21MN, 22MN i 23MN do-
puszcza się wypącznie po oddaniu do użytku uli-
cy 15KD-D. 

R o z d z i a p   2 

Ustalenia dla terenów 

§ 13  

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 9MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 15MN 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 
25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN i 30MN, dla 
których ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca i bliź-
niacza; 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się zachowanie istniejących obiektów, o przezna-
czeniu innym niż podstawowe i uzupepniające, na 
dziapkach i w granicach istniejących w dniu uchwa-
lenia planu, dopuszcza się ich remonty i moderniza-
cję, zakazuje się ich rozbudowy. 

§ 14 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 4MN, 7MN i 8MN, dla których ustala 
się przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna szeregowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się zachowanie istniejących obiektów, o przezna-
czeniu innym niż podstawowe i uzupepniające, na 
dziapkach i w granicach istniejących w dniu uchwa-
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lenia planu, dopuszcza się ich remonty i moderniza-
cję, zakazuje się ich rozbudowy. 

§ 15 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 5MN i 6MN, dla których ustala się prze-
znaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojąca i szeregowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się zachowanie istniejących obiektów, o przezna-
czeniu innym niż podstawowe i uzupepniające, na 
dziapkach i w granicach istniejących w dniu uchwa-
lenia planu, dopuszcza się ich remonty i moderniza-
cję, zakazuje się ich rozbudowy. 

§ 16 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 10MN, dla którego ustala się przezna-
czenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupepniające – uspugi w formie wbudowanej lub 

dobudowanej do obiektów mieszkalnych, o po-
wierzchni użytkowej nie większej niż 50 m², pod 
warunkiem, że zostaną zapewnione dodatkowe 
miejsca parkingowe na dziapce. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się zachowanie istniejących obiektów,  
o przeznaczeniu innym niż podstawowe i uzupepnia-
jące, na dziapkach i w granicach istniejących w dniu 
uchwalenia planu, dopuszcza się ich remonty  
i modernizację, zakazuje się ich rozbudowy. 

§ 17 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1MNU, 2MNU, dla których ustala się 
przeznaczenie: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) uspugi w formie wbudowanej na capej po-

wierzchni parterów budynków.  
2. Na terenach o, którym mowa w ust.1 obowiązu-

ją ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizacje uspug w kondygnacji 

nad parterem; 
2) dla terenu 1MNU dopuszcza się popączenie za-

budowy w szereg w postaci pierzei;  
3) na terenie 2MNU dopuszcza się lokalizację do-

minanty jak na rysunku planu. 

§ 18. 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem U, dla którego ustala się przeznaczenie 
 – uspugi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują 
ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizację dominanty jak na ry-

sunku planu;  
2) zakazuje się lokalizacji budynków gospodar-

czych, wiat i obiektów budowlanych o funkcji 
magazynowej; 

3) nakazuje się wjazd na teren od strony ulicy  
4KD-L. 

§ 19 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZP, dla którego ustala się przeznaczenie 
– zieleń urządzona. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 20 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, dla których 
ustala się przeznaczenie tereny urządzeń elektro-
energetycznych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się 
lokalizację stacji transformatorowych. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące uksztaptowania budynków: 
1) należy wybudować w stacji ściany oddzielenia 

pożarowego; 
2) budynek stacji należy przykryć dachem stro-

mym, symetrycznym, krytym dachówką lub ma-
teriapami dachówkopodobnymi. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) w przypadku niewykorzystania terenu w capości 

lub w części pod lokalizację stacji transformato-
rowej, dopuszcza się wpączenie terenu niewyko-
rzystanego do sąsiadujących terenów, pod wa-
runkiem zachowania przepisów odrębnych  
i szczególnych; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni. 

§ 21 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1G, 2G, dla których ustala się przezna-
czenie tereny urządzeń gazowych.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. ustala się 
lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu  
NN stopnia. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się wprowadzenie zieleni. 

§ 22 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1KD-Z, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m  

z lokalnym przewężeniem jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) trasa rowerowa; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 23 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 2KD-L, dla którego ustala się przezna-
czenie ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 

od 8 do 20 m jak na rysunku planu; 
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2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 24 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 3KD-L, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 

od 10 do 16 m jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 25 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 4KD-L, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 26 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m  

z poszerzeniem do 26 m przeznaczonym na 
miejsca postojowe; 

2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 27 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 6KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 28 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 7KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 

od 14 do 14,5 m jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 29 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 8KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 

od 10,5 do 14,5 m jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 30 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 9KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 
9,5 do 10 m z lokalnym poszerzeniem jak na ry-
sunku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 31 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 10KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 

od 10 m do 15 m; 
2) obustronne chodniki. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 32 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 11KD-D i 16KD-D, dla których ustala się 
przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 33 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 12KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 11 m. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 
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§ 34 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 13KD-D i 14KD-D, dla których ustala się 
przeznaczenie ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; 
2) obustronne chodniki. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 35 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 15KD-D i 17KD-D, dla których ustala się 
przeznaczenie ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 12 m. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 36 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 18KD-D, dla którego ustala się przezna-
czeniem ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak 
na rysunku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 37 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 19KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 38 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 20KD-D, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 39 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 21KDW i 23KDW, dla których ustala się 
przeznaczenie ulica wewnętrzna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 40 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 22KDW, ustala się przeznaczenie – ulica 
wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; 
2) plac do zawracania o wymiarach 12p12 m. 

§ 41 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 24KD-P, dla którego ustala się przezna-
czenie – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną dziapek 

przylegpych popożonych w obrębie terenów 
20MN i 21MN, dla których nie ma możliwości 
zapewnienia obspugi od strony przylegpych tere-
nów ulic. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 42 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 25KDW, dla którego ustala się przezna-
czenie – ulica wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m; 
2) plac do zawracania o wymiarach 12p12 m. 

§ 43 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 26KD-P, 28KD-P, 30KD-P i 31KD-P, dla 
których ustala się przeznaczenie ciąg pieszy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak 
na rysunku planu. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 44 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 27KD-P, dla którego ustala się przezna-
czenie – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 3 m z lokal-
nymi poszerzeniami jak na rysunku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 45 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 29KD-P, dla którego ustala się przezna-
czenie – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 3 m. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8784  – Poz. 1577 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 46 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 32KDW-P, dla którego ustala się prze-
znaczenie – komunikacja wewnętrzny ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 5 m. 

R o z d z i a p  3 

Ustalenia koUcowe 

§ 47 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala 

się wysokość stawki procentowej, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%. 

§ 48 

Wykonanie uchwapy powierza się Prezydentowi Wro-
cpawia. 

§ 49 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 30 dni od dnia 
jej ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

WNIZPRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
JACEK OSSOWSKI 
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1578 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU WROCŁAWIA 

z dnia 16 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
                                 prowadzonych przez Miasto 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie  powiatowym (t.j.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze  
zm.) w związku z art. 17 ust. 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada 
Miejska Wrocpawia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się sieć publicznych szkóp podstawowych 
prowadzonych przez Miasto, co stanowi zapącznik 
nr 1 do niniejszej uchwapy. 

2. Ustala się sieć publicznych gimnazjów prowadzo-
nych przez Miasto, co stanowi zapącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwapy. 

§ 2 

1. Określa się granice obwodów szkóp podstawowych 
prowadzonych przez Miasto, co stanowi zapącznik 
nr 3 do niniejszej uchwapy. 

2. Określa się granice obwodów gimnazjów prowa-
dzonych przez Miasto, co stanowi zapącznik nr 4 do 
niniejszej uchwapy. 

§ 3 

Zmiany granic obwodów dotyczą uczniów, którzy na-
ukę w szkopach podstawowych i gimnazjach rozpocz-
ną od roku szkolnego 2006a2007. 

§ 4 

Traci moc uchwapa nr uuVNa2144a04 Rady Miejskiej 
Wrocpawia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie usta-
lenia sieci publicznych szkóp podstawowych i gimna- 
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zjów prowadzonych przez Miasto (Dz. Urz. Woj. Doln. 
Nr 207, poz. 3227 ze zm.). 

§ 5 

Wykonanie uchwapy powierza się Prezydentowi Wro-
cpawia. 

 

 

 

§ 6 

Uchwapa wchodzi w życie 1 września 2006 r. i podle-
ga ogposzeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

WNIZPRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

 
 
 
 

ZałZcznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 
2006 r. (poz. 1578) 

 
CZKOŁY PODCTAWOWE: 

1. kzkopa Podstawowa nr 1 im. Marii Dabrowskiej 
50-315 Wrocpaw, ul. Nowowiejska 78 

2. kzkopa Podstawowa nr 2 im. Henryka kucharskiego 
50-451 Wrocpaw, ul. Komuny Paryskiej 36a38 

3. kzkopa Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego 
54-220 Wrocpaw, ul. Wobrza 27 

4. kzkopa Podstawowa nr 8 im. Marszapka Józefa Pipsudskiego 
51-424 Wrocpaw, ul. Kowalska 105 

5. kzkopa Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola 
50-505 Wrocpaw, ul. Nyska 66 

6. kzkopa Podstawowa nr 10 im. Wolespawa Krzywoustego 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 3 
51-354 Wrocpaw, ul. Nnflancka 13 

7. kzkopa Podstawowa nr 12 im. Marii kkpodowskiej-Iurie 
50-372 Wrocpaw, ul. Janiszewskiego 14 

8. kzkopa Podstawowa nr 15 im. Ksie7nej Jadwigi klaskiej 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 9 
52-401 Wrocpaw, ul. kolskiego 13 

9. kzkopa Podstawowa nr 17 im. prof. ktanispawa Kulczynskiego 
50-550 Wrocpaw, ul. Wieczysta 105 

10. kzkopa Podstawowa nr 18 im. Wolespawa Drobnera 
53-630 Wrocpaw, ul. Poznanska 26 

11. kzkopa Podstawowa nr 19 im. Wolespawa Ihrobrego 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 7 
54-134 Wrocpaw, ul. Koszykarska 2a4 

12. kzkopa Podstawowa nr 20 
51-124 Wrocpaw, ul. Kamienskiego 24 

13. kzkopa Podstawowa nr 21 im. Mieszka N 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 5 
51-004 Wrocpaw, ul. Osobowicka 127 

14. kzkopa Podstawowa nr 22 
54-062 Wrocpaw, ul. ktabpowicka 143 

15. kzkopa Podstawowa nr 23 im. Generapa ktefana „Grota” Roweckiego 
52-235 Wrocpaw, ul. Przystankowa 32 

16. kzkopa Podstawowa nr 24 
54-031 Wrocpaw, ul. Izestochowska 42 

17. kzkopa Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka 
54-611 Wrocpaw, ul. kanispawowska 38a44 

18. kzkopa Podstawowa nr 26 im. Piastów klaskich 
54-107 Wrocpaw, ul. Maslicka 37 

19. kzkopa Podstawowa nr 27 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 10 
54-512 Wrocpaw, ul. Rumiankowa 34 

20. kzkopa Podstawowa nr 28 im. Generapa Leopolda Okulickiego 
54-406 Wrocpaw, ul. Grecka 59 
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21. kzkopa Podstawowa nr 30 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 
53-520 Wrocpaw, ul. Zaporoska 28 

22. kzkopa Podstawowa nr 34 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 6 
52-214 Wrocpaw, ul. Gapczynskiego 8 

23. kzkopa Podstawowa nr 36 im. Wohaterów Westerplatte 
w Zespole kzkóp nr 15 
51-609 Wrocpaw, ul. Ihopina 9b 

24. kzkopa Podstawowa nr 37 im. Kardynapa ktefana Wyszynskiego 
54-320 Wrocpaw, ul. karbinowska 10 

25. kzkopa Podstawowa nr 38 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 2 
54-130 Wrocpaw, ul. Horbaczewskiego 61 

26. kzkopa Podstawowa nr 39 
51-211 Wrocpaw, ul. Przedwiosnie 47a49 

27. kzkopa Podstawowa nr 40 im. prof. Wolespawa Nwaszkiewicza 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 4 
51-168 Wrocpaw, ul. koptysowicka 34 

28. kzkopa Podstawowa nr 42 z Oddziapami dla Uczniów Niedostosowanych kpopecznie 
w Zespole Placówek Oswiatowych nr 1 
52-314 Wrocpaw, ul. Wapbrzyska 50 

29. kzkopa Podstawowa nr 43 z Oddziapami Nntegracyjnymi 
w Zespole kzkóp nr 11 
53-424 Wrocpaw, ul. Grochowa 36a38 

30. kzkopa Podstawowa nr 44 im. Jana NNN kobieskiego 
51-206 Wrocpaw, ul. Wilanowska 31 

31. kzkopa Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocinskiego 
w Zespole kzkóp nr 9 
51-690 Wrocpaw, ul. Krajewskiego 1 

32. kportowa kzkopa Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków 
53-628 Wrocpaw, ul. kcinawska 21 

33. kzkopa Podstawowa nr 47 
53-135 Wrocpaw, ul. Januszowicka 35a37 

34. kzkopa Podstawowa nr 50 
51-113 Wrocpaw, ul. Obornicka 28 

35. kzkopa Podstawowa nr 51 im. Jana Pawpa NN 
54-018 Wrocpaw, ul. Krepicka 50 

36. kzkopa Podstawowa nr 53 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 11 
51-518 Wrocpaw, ul. ktrachocinska 155a157 

37. kzkopa Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 8 
50-209 Wrocpaw, ul. kkpadowa 2a4 

38. kzkopa Podstawowa nr 60 im. Wpodzimierza Komarowa 
50-327 Wrocpaw, ul. kwietokrzyska 45-55 

39. kzkopa Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka 
53-025 Wrocpaw, ul. kkarbowców 8 

40. kzkopa Podstawowa nr 63 im. Anny Jasinskiej 
50-057 Wrocpaw, ul. Mennicza 21a23 

41. kzkopa Podstawowa nr 64 im. Wpadyspawa Wroniewskiego 
53-006 Wrocpaw, ul. Wojszycka 1a13 

42. kzkopa Podstawowa nr 65 im. Wertolta Wrechta 
54-207 Wrocpaw, ul. Kpodnicka 36 

43. kzkopa Podstawowa nr 67 
50-035 Wrocpaw, pl. Muzealny 20 

44. kzkopa Podstawowa nr 68 im. NN Tysiaclecia Wrocpawia 
53-445 Wrocpaw, ul. kzczesliwa 28 

45. kzkopa Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego 
50-039 Wrocpaw, ul. Podwale 57 
46. kportowa kzkopa Podstawowa nr 72 im. Wpadka Zarembowicza 
53-335 Wrocpaw, ul. Trwapa 17a19 

47. kzkopa Podstawowa nr 73 im. Generapa Wpadyspawa Andersa 
50-525 Wrocpaw, ul. Gliniana 30 

48. kzkopa Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiaclecia 
50-227 Wrocpaw, ul. Kleczkowska 2 
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49. kzkopa Podstawowa nr 75 im. Henryka kienkiewicza 
w Zespole kzkóp nr 21 
54-152 Wrocpaw, ul. Ngnuta 28 

50. kzkopa Podstawowa nr 76 z oddziapami sportowymi im. N Armii Wojska Polskiego 
53-320 Wrocpaw, ul. Wandy 13 

51. kzkopa Podstawowa nr 78 im. Mikopaja Kopernika 
50-303 Wrocpaw, ul. Jednosci Narodowej 195 

52. kzkopa Podstawowa nr 80 im. Tysiaclecia Wrocpawia 
52-120 Wrocpaw, ul. Polna 4 

53. kzkopa Podstawowa nr 82 im. Wudowniczych Wrocpawia 
53-206 Wrocpaw, ul. Wlacharska 13 

54. kzkopa Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza 
51-160 Wrocpaw, al. Woya Zelenskiego 32 

55. kzkopa Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obronców Pokoju 
50-337 Wrocpaw, ul. Górnickiego 20 

56. kzermiercza kzkopa Podstawowa nr 85 
50-416 Wrocpaw, ul. Traugutta 37 

57. kzkopa Podstawowa nr 90 im. prof. ktanispawa Toppy 
50-540 Wrocpaw, ul. Orzechowa 62 

58. kzkopa Podstawowa nr 91 im. Orlat Lwowskich 
51-661 Wrocpaw, ul. kempopowskiej 54 

59. kzkopa Podstawowa nr 93 
50-328 Wrocpaw, ul. Niemcewicza 29a31 

60. kzkopa Podstawowa nr 95 im. Jarospawa Nwaszkiewicza 
54-047 Wrocpaw, ul. ktarogajowa 66a68 

61. kzkopa Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi 
50-425 Wrocpaw, ul. Krakowska 2 

62. kzkopa Podstawowa nr 97 im. Jana Wrzechwy 
53-509 Wrocpaw, ul. Prosta 16 

63. kzkopa Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocpawskich 
51-319 Wrocpaw, ul. kycowska 22 

64. kzkopa Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kosciuszki 
52-026 Wrocpaw, ul. Gpubczycka 3 

65. kzkopa Podstawowa nr 107 im. Piotra Wpostowica 
50-318 Wrocpaw, ul. Prusa 64a74 

66. kzkopa Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima 
50-254 Wrocpaw, ul. Ihrobrego 3 

67. kzkopa Podstawowa nr 109 im. Zdwarda Dembowskiego 
53-230 Wrocpaw, ul. Nn7ynierska 54 

68. kzkopa Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego 
w Zespole kzkolno-Przedszkolnym nr 1 
54-438 Wrocpaw, ul. Zemska 16 c 

69. kzkopa Podstawowa nr 118 im. Pupkownika Pilota Wolespawa Orlinskiego 
54-130 Wrocpaw, Wulwar Nkara 19 

70. Terapeutyczna kzkopa Podstawowa nr 119 
52-024 Wrocpaw, ul. Wytomska 7 

CZKOŁY MUZYCZNE: 

1. kzkopa Muzyczna N ktopnia nr 2 
w Zespole kzkóp nr 9 
51-690 Wrocpaw, ul. Krajewskiego 1 

2. Ogólnoksztapcaca kzkopa Muzyczna N ktopnia nr 2 im. Fryderyka Ihopina 
w Zespole kzkóp nr 9 
51-690 Wrocpaw, ul. Krajewskiego 1 

CZKOŁY PODCTAWOWE CPECUALNE: 
1. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 48 dla Dzieci kpabo kpyszacych 

w Zespole kzkóp nr 15 
51-609 Wrocpaw, ul. Ihopina 9b 

2. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 86 dla Niedostosowanych kpopecznie 
w Mpodzie7owym Osrodku kocjoterapii nr 2 
54-029 Wrocpaw, ul. Kielecka 51 

3. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 87 
w kpecjalnym Osrodku kzkolno-Wychowawczym nr 10 
51-616 Wrocpaw, ul. Parkowa 27 

4. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 88 dla Niedostosowanych kpopecznie 
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w Mpodzie7owym Osrodku Wychowawczym 
53-134 Wrocpaw, ul. Akacjowa 10a12 

5. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 100 dla Niepepnosprawnych Ruchowo 
w Zespole kzkóp nr 17 
51-128 Wrocpaw, ul. Poswiecka 8 

6. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 101 z oddziapami dla Uczniów z Zaburzeniami 
Psychicznymi i Przewlekle Ihorych 
w Zespole kzkóp nr 13 
51-131 Wrocpaw, ul. Zmigrodzka 134 

7. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 102 dla Uczniów z Autyzmem 
w Zespole Placówek Oswiatowych nr 2 
53-621 Wrocpaw, ul. Gpogowska 30 

8. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 103 
w kpecjalnym Osrodku kzkolno-Wychowawczym nr 8 
54-239 Wrocpaw, ul. Wejherowska 28 

9. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 104 
w Zespole kzkóp kpecjalnych nr 27 
50-377 Wrocpaw, pl. Grunwaldzki 3b 

10. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 111 
w kpecjalnym Osrodku kzkolno-Wychowawczym nr 9 
54-239 Wrocpaw, ul. Wejherowska 28 

11. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 115 
w kpecjalnym Osrodku kzkolno-Wychowawczym nr 11 
50-547 Wrocpaw, ul. Kamienna 99a101 

12. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 116 dla Uczniów z Dzieciecym Pora7eniem 
Mózgowym 
w Zespole kzkóp nr 21 
54-152 Wrocpaw, ul. P. Ngnuta 28 

13. kzkopa Podstawowa kpecjalna nr 120 z oddziapami dla Uczniów z Zaburzeniami 
Psychicznymi i Przewlekle Ihorych 
w Zespole kzkóp Nr 12 
54-235 Wrocpaw, ul. Wiapowieska 74a 

 
 
 

ZałZcznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 
2006 r. (poz. 1578) 

 
 

GIMNAZUA 

1. Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego kteinhausa 
54-242 Wrocpaw, ul. Jelenia 7 

2. Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza 
51-314 Wrocpaw, ul. Gorlicka 25 

3. Gimnazjum nr 3 
50-430 Wrocpaw, ul. kwistackiego 12 a 

4. Gimnazjum nr 4 im. Ojca kwietego Jana Pawpa NN 
50-247 Wrocpaw, ul. Paulinska 14 

5. Gimnazjum nr 5 im. Iypriana Kamila Norwida 
53-604 Wrocpaw, ul. Pawpowa 15 
6. Gimnazjum nr 6 
53-232 Wrocpaw, Aleja Pracy 24 

7. Gimnazjum nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocpawia 
54-151 Wrocpaw, ul. Kolista 17 

8. Gimnazjum nr 8 
50-525 Wrocpaw, ul. Roosevelta 15 

9. Gimnazjum nr 9 
54-320 Wrocpaw, ul. karbinowska 10 

10. Gimnazjum nr 10 z Oddziapami Dwujezycznymi 
w Zespole kzkóp Ogólnoksztapcacych nr 3 
50-082 Wrocpaw, ul. Piotra kkargi 29a31 

11. Gimnazjum nr 11 
51-206 Wrocpaw, ul. Wilanowska 31 
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12. Gimnazjum nr 12 
54-019 Wrocpaw, ul. Zluarda 51a55 

13. Gimnazjum nr 13 im. Unii Zuropejskiej 
50-354 Wrocpaw, ul. M. Reja 1a3 

14. Gimnazjum nr 14 im. Hugona Koppątaja 
50-002 Wrocpaw, ul. Koppątaja 1a6 

15. Gimnazjum nr 15 
50-301 Wrocpaw, ul. Jedności Narodowej 117 

16. Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego 
53-426 Wrocpaw, ul. Jemiopowa 57 

17. Gimnazjum nr 17 
 53-302 Wrocpaw, ul. kleżna 2a24 
18. Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej 
 54-207 Wrocpaw, ul. Kpodnicka 36 
19. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta 
 51-670 Wrocpaw, ul. Dembowskiego 39 
20. Gimnazjum nr 20 im. Alfreda Jahna 
 51-637 Wrocpaw, ul. Pautscha 9 
21. Gimnazjum nr 21 
 50-518 Wrocpaw, ul. św. Jerzego 4 
22. Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta 
 54-101 Wrocpaw, ul. Lubelska 95 a 
23. Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz 
 53-148 Wrocpaw, ul. Jastrzębia 26 
24. Gimnazjum nr 24 
 51-160 Wrocpaw, ul. Przybyszewskiego 59 
25. Gimnazjum nr 25 
 50-540 Wrocpaw, ul. Orzechowa 62 
26. Gimnazjum Dwujezyczne nr 26 
 w Zespole kzkóp Ogólnoksztapcących nr 5 
 53-523 Wrocpaw, ul. Grochowa 13 
27. Gimnazjum nr 27 
 51-112 Wrocpaw, ul. Izeska 40 
28. Gimnazjum nr 28 
 53-644 Wrocpaw, ul. Zachodnia 2 
29. Gimnazjum nr 29 
 50-153 Wrocpaw, ul. Kraińskiego 1 
30. Gimnazjum nr 30 
 53-330 Wrocpaw, ul. Jantarowa 5 
31. Gimnazjum nr 31 w Zespole kzkóp nr 3 
 54-402 Wrocpaw, ul. kzkocka 64 
32. Gimnazjum nr 32 w Zespole kzkóp nr 8 
 51-109 Wrocpaw, ul. Piesza 1 
33. Gimnazjum nr 33 w Zespole kzkóp nr 16 
 54-139 Wrocpaw, ul. Hutnicza 45 
34. Gimnazjum nr 34 
 54-438 Wrocpaw, ul. Zemska 16 
35. Gimnazjum nr 35 w Zespole kzkóp nr 10 
 50-326 Wrocpaw, ul. Ks J. Poniatowskiego 9 
36. Gimnazjum nr 36 
 50-227 Wrocpaw, ul. Kleczkowska 2 
37. Gimnazjum nr 37 
 w Zespole kzkóp nr 18 
 53-645 Wrocpaw, ul. Mpodych Techników 58 
38. Gimnazjum nr 38 w Zespole kzkóp nr 4 
 53-140 Wrocpaw, ul. Powstańców Śl. 210a218 
39. Gimnazjum nr 39 
 51-410 Wrocpaw, ul. Wrücknera 12 
40. Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich 
 52-429 Wrocpaw, ul. Morelowskiego 43 
41. Gimnazjum Dwujezyczne nr 48 
 w Zespole kzkóp nr 5 
 50-447 Wrocpaw, ul. Gen. J. Hauke Wosaka 33 
42. Gimnazjum nr 49 z Oddziapami Dwujezycznymi 
 w Zespole kzkóp nr 14 
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 51-410 Wrocpaw, ul. Wrücknera 10 
43. Gimnazjum Nntegracyjne nr 50 
 w Zespole kzkóp nr 11 
 53-424 Wrocpaw, ul. Grochowa 36a38 
44. Gimnazjum dla Dorospych 
 w Ientrum Ksztapcenia Ustawicznego 
 50-089 Wrocpaw, ul. kwobodna 71a73 

GIMNAZUA CPECUALNE 

1. Gimnazjum kpecjalne nr 42 dla Niedostosowanych kpopecznie 
 w Mpodzieżowym Ośrodku kocjoterapii nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 
 52-314 Wrocpaw, ul. Wapbrzyska 50 
2. Gimnazjum nr 43 dla Niedostosowanych kpopecznie 
 w Mpodzieżowym Ośrodku kocjoterapii nr 2, 54-029 Wrocpaw, ul. Kielecka 51 
3. Gimnazjum kpecjalne nr 54 
 w kpecjalnym Ośrodku kzkolno-Wychowawczym nr 9 
 54-239 Wrocpaw, ul. Wejherowska 28 
4. Gimnazjum kpecjalne nr 55 
 w kpecjalnym Ośrodku kzkolno-Wychowawczym nr 10 
 51-616 Wrocpaw, ul. Parkowa 27 
5. Gimnazjum kpecjalne nr 56 
 w kpecjalnym Ośrodku kzkolno-Wychowawczym nr 11 
 50-547 Wrocpaw, ul. Kamienna 99a101 
6. Gimnazjum kpecjalne nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym 
 w Zespole kzkóp nr 21 
 54-152 Wrocpaw, ul. P. Ngnuta 28 
7. Gimnazjum kpecjalne nr 57 
 w Zespole kzkóp kpecjalnych nr 27 
 50-377 Wrocpaw, pl. Grunwaldzki 3b 
8. Gimnazjum nr 44 dla Niedostosowanych kpopecznie 
 w Mpodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
 53-134 Wrocpaw, ul. Akacjowa 10a12 
9. Gimnazjum kpecjalne nr 58 dla Uczniów z Autyzmem 

 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 
 53-621 Wrocpaw, ul. Gpogowska 30 
10. Gimnazjum nr 46 dla Niepepnosprawnych Ruchowo 
 w Zespole kzkóp nr 17 
 51-128 Wrocpaw, ul. Poswięcka 8 
11. Gimnazjum nr 45 z Oddziapami dla Uczniów z Zaburzeniami 
 Psychicznymi i Przewlekle Ihorych 
 w Zespole kzkóp nr 12 
 54-235 Wrocpaw, ul. Wiapowieska 74a 
12. Gimnazjum nr 47 z Oddziapami dla Uczniów z Zaburzeniami 
 Psychicznymi i Przewlekle Ihorych 
  w Zespole kzkóp nr 13 
 51-131 Wrocpaw, ul. Żmigrodzka 134 
13. Gimnazjum nr 51 dla Dzieci kpabospyszących 
 w Zespole kzkóp Nntegracyjnych 
 54-438 Wrocpaw, ul. Nowodworska 78a82 
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ZałZcznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 
2006 r. (poz. 1578) 
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1579 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU ZIDBICE 

z dnia 17 marca 2006 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 Na podstawie art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

REGULAMIN DOCTARCZANIA WODY 
 I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

R o z d z i a p   N 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Zakpadu Wo-
dociągów i Kanalizacji kp. z o.o. Ziębice dalej zwa-
ne Przedsiębiorstwem oraz odbiorców uspug, a tak-
że warunki uspug w zakresie zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowo-
zów oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 
ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na te-
renie Gminy Ziębice. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego PN.NN.0911-21a62a06  
z dnia 17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność  
§ 1 ust. 1 we fragmencie "a takie warunki uspug w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przezna-
czone do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń 
wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego 
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odprowadzania i oczyszczania ścieków za pomocą 
urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Ziębi-
ce"). 

2. Nlekroć w niniejszym regulaminie używa się okre-
śleń: 
a) „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) 

b) „Umowa" – należy przez to rozumieć następują-
ce rodzaje umów: 
– umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowa-

dzeniu ścieków 
– umowa o zaopatrzenie w wodę , 
– umowa o odprowadzanie ścieków 

c) „Odbiorca” – należy przez to rozumieć podmiot 
będący stroną umowy o przypączenie do sieci 
lub jednej z umów wymienionych w pkt b). 

§ 2 

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją dziapalność w 
oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków udzielone decyzją Zarządu Miasta w Ziębi-
cach z dnia 15. 04. 2002 r. znak WWKiGK.OŚ 
7624a01a02 

2. Przedsiębiorstwo  świadczy uspugi zaopatrzenia w 
wodę lub odprowadzania ścieków wypącznie na 
podstawie pisemnej umowy z Odbiorcą. 

R o z d z i a p   NN 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 3 

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność 
posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyj- 
nych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody  
i odprowadzania ścieków w sposób ciągpy i nieza-
wodny, a także zapewnić należytą jakość dostar-
czanej wody i odprowadzanych ścieków. 

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać  budynki i ich usytuowanie. 

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym przez ministra 
zdrowia. Jakość wody dostarczanej przez Przedsię-
biorstwo stwierdza się u wylotu na zaworze gpów-
nym. 

4. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego 
informowania Wurmistrza o jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na 
kwartap. 

R o z d z i a p   NNN 

Czczegółowe warunki i tryb zawierania umów  
z Odbiorcami usług 

§ 4 

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub od-
prowadzanie ścieków następuje na pisemny wnio-
sek osoby, której nieruchomość zostapa przypączona 
do sieci. zgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi (patrz Rozdziap V), wraz z wnioskiem osoba 

ubiegająca się o zawarcie umowy jest zobowiązana 
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określają-
cy stan prawny nieruchomości. 

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada 
tytup prawny do korzystania z obiektu budowlane-
go, do którego ma być dostarczana woda lub,  
z której mają być odprowadzane ścieki, a w uza-
sadnionych przypadkach  z osobą, która korzysta  
z nieruchomości o nie uregulowanym stanie praw-
nym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.NN.0911-21a62a06 z dnia  
17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 4  
ust. 2 we fragmencie "w uzasadnionych przypad-
kach"). 

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami 
wielolokalowymi, umowa zawierana jest z wpaści-
cielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspól-
nej. 

4. Na wniosek wpaściciela lub zarządcy budynku wie-
lolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Przedsię-
biorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali 
osobami, jeżeli są spepnione następujące warunki: 
a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowa-

ne wodomierze zgodnie z obowiązującymi wa-
runkami technicznymi w sposób uzgodniony  
z Przedsiębiorstwem, 

b) możliwy jest odczyt wodomierzy, 
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic 

wskazań między wodomierzem gpównym a wo-
domierzami zainstalowanymi w poszczególnych 
lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien 
udokumentować stosownymi zgodami wszyst-
kich lokatorów, 

d) uzgodniony zostap przez strony sposób przerwa-
nia dostarczania wody do lokalu bez zakpócenia 
dostaw w pozostapych lokalach. 

5. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie 
umów z korzystającymi z lokali osobami, o których 
mowa w ust.4 również w przypadku, gdy nie są 
spepnione warunki, o których mowa w ust. 4  
pkt a–d. 

§ 5 

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub 
określony i powinna zawierać: 
a) ilości i jakości świadczonych uspug wodociągo-

wych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich 
świadczenia, 

b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,  
c) praw i obowiązków stron umowy, 
d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodo-

ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz wa-
runki usuwania uszkodzeń przypącz wodociągo-
wych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Odbiorcy uspug. 

e) okresu obowiązywania umowy oraz odpowie-
dzialności stron za nie dotrzymanie warunków 
umowy, w tym warunków wypowiedzenia. 

f) określać możliwość rozwiązania Umowy. 
2. Rozwiązanie Umowy przez Odbiorcę może nastąpić 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedze-
nia.  

3. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia Umowy 
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 
Ustawy tj;  
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a) wykonania przypącza wody lub kanalizacji nie-
zgodnie z przepisami prawa. 

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od zawartej Umo-
wy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 
Ustawy tj.;  
a) Odbiorca nie zappacip należności za pepne dwa 

okresy obrachunkowe, następujące po otrzyma-
niu upomnienia w tej sprawie.  

b) Nielegalny pobór wody lub odprowadzania ście-
ków przez celowe uszkodzenie albo pominięcie 
wodomierza lub urządzenia pomiarowego. 

c) Jakość wprowadzonych ścieków nie spepnia 
wymogów określonych w przepisach prawa o ile 
umowa nie mówi inaczej. 

5. Odstąpienie od umowy następuje  po przez oświad-
czenie Przedsiębiorstwa  doręczone Odbiorcy na  
20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub 
zamknięcia przypącza kanalizacyjnego. 

§ 6 

Umowa wygasa w przypadku: 
a) Śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczna, 
b) Utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania  

z nieruchomości, 
c) Zakończenia postępowania upadpościowego w 

celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej 
przedsiębiorcą, 

d) Utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie dziapalności. 

§ 7 

1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje za-
stosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków 
technicznych  uniemożliwiających dalsze korzysta-
nie z uspug.  

§ 8 

1. Odbiorca uspug skpada do Przedsiębiorstwa pisemny 
wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym 
w warunkach przypączenia. 

2. W przypadku zmiany Odbiorcy uspug  bez koniecz-
ności zmiany pozostapych warunków świadczenia 
uspug,niezwpocznie po jej wystąpieniu. 

3. Ponowne przypączenie do sieci po wcześniejszym 
odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przypącza 
kanalizacyjnego następuje po zpożeniu przez Od-
biorcę wniosku o wydanie warunków przypączenia. 
Przedsiębiorstwo w oparciu o stan techniczny ist-
niejącego przypącza określi warunki przypączenia, 
których spepnienie umożliwi Odbiorcy zpożenie 
wniosku o zawarcie umowy. 

4. Przedsiębiorstwo w terminie trzech dni od daty 
zpożenia wniosku przedkpada Odbiorcy do podpisa-
nia projekt umowy.  

5. Postanowienia ust. 1–4 mają odpowiednie zasto-
sowanie również w przypadku skpadania przez wpa-
ściciela a zarządcę budynku wielolokalowego wnio-
sku zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lo-
kali.  

R o z d z i a p NV 

Cposób rozliczeU w oparciu o ceny i stawki opłat 

§ 9 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez 

Przedsiębiorstwo z odbiorcami uspug na podstawie 
określonych w taryfach cen i stawek oppat oraz ilości 
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

§ 10 

1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn 
taryfowych cen i stawek oppat oraz odpowiadają-
cych im ilości świadczonych uspug.  

2. Nlość pobranej wody w budynkach wyposażonych 
w wodomierze gpówne ustala się zgodnie z ich 
wskazaniami. 

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami 
lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostar-
czonej wody ustala się na podstawie zainstalowa-
nych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy 
wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu 
gpównym a sumą odczytów z wodomierzy w loka-
lach. 

4. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa 
w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku usta-
la się zgodnie z przeciętnymi  normami zużycia wo-
dy, określonymi w odrębnych przepisach. 

5. W zależności od wyposażenia w urządzenia pomia-
rowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bez-
powrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków 
ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomia-
rowego, a w przypadku jego braku-jako równą ilość 
wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniej-
szonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalonej 
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalo-
wanego na koszt odbiorcy uspug. 

§ 11 

Odbiorca uspug dokonuje zappaty za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fak-
turze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty 
jej dostarczenia. Zgposzenie przez Odbiorcę uspug za-
strzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej za-
ppaty. W przypadku nadppaty zalicza, się ją na poczet 
przyszpych należności lub na żądanie Odbiorcy uspug, 
zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia zpożenia wnio-
sku w tej sprawie. 

§12 

1. W przypadku niesprawności wodomierza gpównego, 
jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej 
wody ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to moż-
liwe z uwagi na okres krótszy poboru wody średnie 
zużycie z ostatnich trzech miesięcy lub stosuje się 
przeciętne normy zużycia, określonymi w odręb-
nych przepisach. 

2. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy uspug doko-
nuje sprawdzenia prawidpowości dziapania wodo-
mierza. 

3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidpowości dzia-
pania nie potwierdza zgposzonej przez Odbiorcę nie-
sprawności wodomierza, pokrywa on koszty 
sprawdzenia. 

§ 13 

1. ktrony określają w umowie okres obrachunkowy 
oraz skutki niedotrzymania terminu zappaty jak 
również sposób uiszczania oppat. 
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§ 14 

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiębiorstwo 
obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwa-
pą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 
ust. 8 Ustawy. 

§ 15 

Taryfa wymaga ogposzenia w miejscowej prasie, co 
najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie. 

§ 16 

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok. 
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o do-

starczenie wody i odprowadzanie ścieków. 

R o z d z i a p   V 

Warunki przyłZczenia do sieci 

§ 17 

1. Przypączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby 
ubiegającej się o przypączenie. 

2. Z wnioskiem o przypączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować osoba posia-
dająca tytup prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma być podpączona do sieci. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 skpada do przedsię-
biorstwa wniosek o określenie warunków przypą-
czenia. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala 
Przedsiębiorstwo. 

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo 
może wyrazić zgodę na przypączenie osobie, która 
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.NN.0911-21a62a06 z dnia  
17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 17 
ust. 5). 

§ 18 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przypączenie do 
sieci zapącza: 

a) dokument potwierdzający tytup prawny do ko-
rzystania z nieruchomości, której dotyczy wnio-
sek, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.NN.0911-21a62a06 z dnia  
17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 18 
pkt a). 

b) aktualną mapkę sytuacyjną, określającą usytu-
owanie nieruchomości względem istniejących 
sieci wodoci-ągowej lub kanalizacyjnej oraz in-
nych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 19 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przypączenia  
i przekazuje je wnioskodawcy wraz projektem 
umowy o przypączenie w terminie nie dpuższym niż 
15 dni od dnia zpożenia wniosku. 

2. Warunki przypączenia są ważne dwa lata od dnia 
ich wydania. 

3. Warunki przypączenia określają: 
a) miejsce i sposób przypączenia sieci wodociągo-

wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 
wody, 

c) miejsca zainstalowania wodomierza gpównego 
oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-
rowego li-czącego ilość odprowadzanych ście-
ków, 

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, 

e) termin ważności warunków przypączenia. 

 

§ 20 

1. Przypączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyj-
nej następuje na podstawie umowy o przypączenie, 
po spepnieniu technicznych warunków przypączenia 
określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej 
„warunkami przypączenia". 

2. Umowa o przypączenie określa: 
a) strony zawierające umowę, 
b) zakres w prac budowlano-montażowych oraz 

prac związanych z przeprowadzeniem prób i od-
biorów końcowych, 

c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych 
prac i spepnienie wymagań określonych w wa-
runkach przypączenia, 

d) terminy zakończenia budowy przypącza, prze-
prowadzenie niezbędnych prób i odbiorów czę-
ściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru 
końcowego przypącza, 

e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia 
w wodę lub od-prowadzanie ścieków, 

f) podmiot zarządzający przypączem po wykonaniu. 

§ 21 

1. Umowa o przypączenie stanowi podstawę do roz-
poczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. 

2. Określone w umowie o przypączenie próby i odbiory 
częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 
są potwierdzane przez strony w protokopach, któ-
rych wzory określa Przedsiębiorstwo. 

§ 22 

Realizację budowy przypącza wody lub kanalizacji oraz 
studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzia-
nych do lokalizacji wodomierza gpównego i urządzeń 
pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na 
wpasny koszt osoba ubiegająca się o przypączenie nie-
ruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

R o z d z i a p VN 

Techniczne warunki określajZce możliwość dostępu 
do usług wodociZgowo-kanalizacyjnych 

§ 23 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przypączenia 
do sieci, w przypadku braku wystarczających mocy 
produkcyjnych oraz warunków uniemożliwiających 
realizacje uspugi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przypączenia 
do sieci jeśli przypącze zostapo wykonane bez uzy-
skania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostapo wyko-
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nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.NN.0911-21a62a06 z dnia  
17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 23 
ust. 2 we fragmencie " bez uzyskania zgody Przed-
siębiorstwa"). 

3. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego za-
warcia umowy na dostawę wody lub odprowadza-
nie ścieków, gdy nie zostapy usunięte przeszkody 
będące przyczyną zaniechania świadczenia uspug. 

§ 24 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór 
za wodomierzem gpównym. 

2. Miejscem rozdziapu sieci kanalizacyjnej oraz roz-
dziapu odpowiedzialności w przypadku lokalizacji 
studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości 
gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – 
znajduje się za pierwszą studzienką licząc od stro-
ny budynku.  

3. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na tere-
nie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowa-
dzającego ścieki, miejscem rozdziapu sieci i instala-
cji oraz odpowiedzialności – jest granica nieru-
chomości gruntowej. 

4. W przypadku przypącza kanalizacyjnego stanowią-
cego wpasność Odbiorcy uspugi dostarczającego 
ścieki miejscem rozdziapu sieci i odpowiedzialności 
jest popączenia sieci kanalizacyjnej z przypączem. 

R o z d z i a p VNN 

ObowiZzki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków 

§ 25 

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają 
prawo wstępu na teren nieruchomości lub do po-
mieszczeń każdego, kto korzysta z uspug, w celu prze-
prowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodo-
mie-rza gpównego lub wodomierzy zainstalowanych w 
lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania 
badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i na-
praw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,  
a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowa-
dzanych do sieci. 

§ 26 

Odbiorcy uspug zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogor-
szenia jakości uspug świadczonych przez Przedsiębior-
stwo oraz nieutrudniający dziapalności Przedsiębior-
stwa, a w szczególności do: 
1. racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgod-

nie z przeznaczeniem 
2. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia skażenia che-
micznego lub bakteriologiczne-go wody w sieci 
wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z in-
stalacji wodociągowej, powrotu cieppej wody lub 
wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie- 
powodujący zakpóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

4. poinformowania Przedsiębiorstwa o wpasnych uję-
ciach wody, w celu prawidpowego ustalania oppat 
za odprowadzanie ścieków,  

5. montażu i utrzymaniu zaworów antyskażeniowych 
w przypadkach i na warunkach określonych odręb-
nymi przepisami, 

6. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania przypącza kanalizacyjnego wypącznie w 
celach określonych warunkach przypączenia do sie-
ci. 

§ 27 

Zamierzający korzystać z uspug zaopatrzenia w wodę 
lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnio-
skiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa,  

§ 28 

Odbiorca winien zapewnić odpowiednie zabezpieczanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowych  przed dostępem 
osób nieuprawnionych oraz uszkodzeniami mechanicz-
nymi lub skutkami niskich temperatur a tak-że prawi-
dpowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w 
których są zamontowane  

§ 29 

Odbiorca uspug zobowiązany jest do natychmiastowe-
go powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich 
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza gpównego 
lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plom-
by. 

§ 30 

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przed-
siębiorstwa o zmianach wpasnościowych nieruchomo-
ści lub zmianach użytkownika lokalu. 

§ 31 

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo  
o wszelkich zmianach technicznych w instalacji we-
wnętrznej, które mogą mieć wppyw na dziapanie sieci. 

§ 32 

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmia-
stowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach 
awa-ryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegają-
cych od warunków umowy. 

§ 33 

 Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulo-
wania należności za dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków.  

§ 34 

1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowa-
dzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpo-
wiada za zapewnienie niezawodnego dziapania po-
siadanych instalacji i przypączy wodociągowych lub 
instalacji i przypącz kanalizacyjnych z urządzeniem 
pomiarowym wpącznie. 

2. Wodomierze poza wodomierzem gpównym są czę-
ścią instalacji wewnętrznej i montaż, utrzymanie 
oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji. 

3. Odbiorca zobowiązany jest, o ile Umowa nie sta-
nowi inaczej do natychmiastowego usunięcia awarii 
na przypączu, które nie zostapo przekazane do eks-
ploatacji Przedsiębiorstwu. Jeśli tego nie uczyni 
Przedsiębiorstwo może wystąpić o wykonawstwo 
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zastępcze a na okres istnienia awarii zamknąć przy-
pącza . 

R o z d z i a p VNNN 

Ctandardy obsługi Odbiorców usług. Cposób załatwia-
nia reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie 
zakłóceU w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 35 

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty 
poziom uspugi, a szczególnie winno wyodrębnić stano-
wisko pracy do spraw obspugi klienta. 

§36 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na 
życzenie klienta lub z wpasnej inicjatywy pepnej infor-
macji dotyczącej realizacji uspugi, a przede wszystkim 
informacji taryfowych. 

§ 37 

Przedsiębiorstwo winno reagować możliwie nie-
zwpocznie na zgposzone reklamacje nie dpużej jednak 
niż w ciągu 7 dni. 

§ 38 

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej  
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Od-
biorca uspug może zpożyć pisemną reklamacje w 
terminie 3 dni od dnia, w którym zakończypa się 
przerwa w świadczeniu uspugi, albo od dnia w któ-
rym uspuga zostapa wykonana, lub miapa być wyko-
nana.  

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania uspugi. 

3. Reklamacja powinna zawierać; 
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 

Odbiorcy, 
b) przedmiot reklamacji, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-

klamację, 
d) numer i datę umowy, 
e) podpis Odbiorcy. 

4. Zgposzenie reklamacji wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji Przedsiębiorstwa. 

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwpocz-
nie, nie dpużej jednak niż w terminie 7dni od dnia jej 
wniesienia i udziela odpowiedzi w formie pisemnej. 
Odpowiedź winna zawierać 
a) nazwę przedsiębiorstwa. 
b) powopanie podstawy prawnej. 
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględnienia reklamacji, z podaniem uzasad-
nienia  faktycznego i prawnego. 

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia 
roszczeń w innym trybie. 

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-
jącego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowa-
nego stanowiska. 

§ 39 

1. O przewidywanych zakpóceniach w realizacji uspug 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić za-
stępczy punkt poboru wody i poinformować Od-
biorcę o jego lokalizacji. 

3. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru 
wody pobierane są oppaty na podstawie cen i sta-
wek określonych w obowiązującej taryfie. 

§ 40 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbior-
ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 
dwa dni przed planowanym terminem. 

§ 41 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowa-
nia i utrzymania u Odbiorcy wodomierza gpównego 
za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzy-
stania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów 
ppoż. 

2. Zawór za wodomierzem gpównym jest miejscem 
wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
jak również miejscem rozdziapu sieci i instalacji 
wewnętrznej. 

R o z d z i a p  Nu 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 42 

Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
są; 
a) Gminna ochotnicza straż pożarna .  
b) Powiatowa straż pożarna . 

§ 43 

Pobór wody na cele pożarowe z sieci będącej w posia-
daniu Przedsiębiorstwa jest dokonywany z przystoso-
wanych do tego celu hydrantów pożarowych.  

§ 44 

Zabroniony jest pobór wody z hydrantów w innym 
celu. 

§ 45 
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobo-
wiązani są do: 
a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru 
niezwpocznie po otrzymaniu zgposzenia nie później jed-
nak niż dnia następnego po akcji gaszenia pożaru. 
b) Podania ilości pobranej wody.  

§ 46 

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną 
na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w 
taryfie, 

2. Rozliczenie za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane są za każde pobranie z sieci. 

R o z d z i a p u 

Postanowienia koUcowe 

§ 47 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
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z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  
Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 

§ 48 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępniania 
na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu. 

§ 49 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwapy traci moc 
uchwapa nr uLVa324a02 Rady Miejskiej w Ziębicach  

z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie Regulaminu do-
stawy wody i odbioru ścieków 

§ 50 

Uchwapa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
JANUSZ SOBOL
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UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W NOWEU RUDZIE 

z dnia 29 marca 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie 

 Na podstawie:art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: 
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. .Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. .Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,
zm.: z 2004 r. .Dz. U. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz.1087), a także w związku z Uchwapą 
Nr 190auuNVa04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2004 w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych, Rada 
Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

R o z d z i a p   N 

Ustalenia Ogólne 

§ 1 

1. Plan obejmuje obszar popożony w Nowej Rudzie, w 
popudniowo-zachodniej części miasta. 

2. kzczegópowy przebieg granic obszaru objętego pla-
nem przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, 
stanowiący zapącznik nr 1 do niniejszej uchwapy  
i będący jej integralną częścią. 

3. Zapącznikami niniejszej uchwapy są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – za-

pącznik nr 1, 
2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego – zapącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – 
zapącznik nr 3 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej – zapącznik nr 4. 

§ 2 

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są: 
1) granica obszaru objętego planem, szczegópowy 

przebieg tej granicy określają linie rozgraniczają-
ce, o których dalej mowa w pkt 3, przebiegające 
wzdpuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej 
granicę obszaru planu, granica ta wraz z granicą, 
o której mowa w pkt 2, określa obszar, na któ-
rym obowiązują ustalenia niniejszej uchwapy, 

2) granica obszaru objętego planem przebiegająca 
granicą miasta Nowa Ruda, szczegópowy prze-
bieg tej granicy określają towarzyszące jej linie 
rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 3, 
granica ta wraz z granicą, o której mowa w  
pkt 1, określa obszar, na którym obowiązują 
ustalenia niniejszej uchwapy, 
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3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach  
i zasadach zagospodarowania, szczegópowe 
ustalenia dla tych terenów, zwanych także jed-
nostkami terenowymi, zawarto w § 11 oraz w 
rozdz. NN, 

4) granica terenu górniczego „Wieganów”, o którym 
mowa w § 4 ust. 6, 

5) granica zasięgu udokumentowanego zpoża pia-
skowca „kpupiec-Kościelec ” pole „A ”, o którym 
mowa w § 4 ust. 7, 

6) zabytkowa wieża widokowa; szczegópowe usta-
lenia dotyczące tej wieży zawarto w § 5 ust. 2, 

7) zasięg bezpośredniej ochrony ekspozycji czynnej 
z wieży widokowej ,o której mowa w § 5 ust.4, 

8) granica strefy ochrony krajobrazu , o której mo-
wa w § 5 ust. 5, 

9) obowiązująca linia zabudowy , o której mowa w 
§ 7 ust. 2-4, 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa 
w § 7 ust. 2, 

11) istniejący gazociąg podwyższonego średniego 
ciśnienia, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 6, 

12) tereny kategorii o tym samym przeznaczeniu 
oznaczone symbolami (literowymi i literowo-
cyfrowymi), 

13) numery terenów spużące lokalizacji ustaleń ni-
niejszej uchwapy na rysunku planu. 

2. Pozostape, niewymienione w ust. 1 elementy ry-
sunku planu, mają charakter informacyjny bądź 
propozycji bardziej szczegópowych rozwiązań, które 
nie są ustaleniami niniejszego planu. 

§ 3 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
zasad ochrony i ksztaptowania padu przestrzennego 
wymienione w ust. 2 i 3. 

2. Zabudowa na obszarach planu powinna być ksztap-
towana zgodnie z zasadami padu przestrzennego  
z uwzględnieniem regionalnych tradycji. 

3 Na obszarze planu dopuszcza się jedynie reklamy 
informujące o prowadzonej na nim dziapalności,  
a ich lokalizacja i forma nie może wprowadzać dys-
harmonii wizualnej w krajobrazie. 

§ 4 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione 
w ust. 2–10. 

2. Należy zapewnić dostęp do rowów dla spużb odpo-
wiedzialnych za ich eksploatację. Dopuszcza się 
zmianę przebiegu odcinków rowów, a także ich 
przykrycie lub zarurowanie pod warunkiem, że nie-
pogorszy to stosunków gruntowo-wodnych i za 
zgodą zarządcy rowu. W przypadku uszkodzeń 
urządzeń melioracyjnych należy przywrócić je do 
stanu pierwotnego na koszt inwestora w uzgodnie-
niu z zarządcą tych urządzeń. 

3. Wycinkę drzew innych niż owocowe należy ograni-
czyć do niezbędnego minimum wynikającego  
z ustaleń planu, z racjonalnego zagospodarowania 
terenu, ze względów bezpieczeństwa lub z ochrony 
przeciwpowodziowej. 

4. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, z wyjątkiem naturalnych lub sztucznych wy-

chodni skalnych, powinny być pokryte roślinnością  
o wysokiej zdolności ochrony gleb przed erozją. 

5. W zagospodarowaniu należy wprowadzić niezbędne 
zabezpieczenia przed erozją gruntu. 

6. W zagospodarowaniu enklawy planu leżącej w za-
sięgu terenu górniczego „Wieganów” należy 
uwzględnić możliwość wystąpienia szkodliwych 
skutków dziapalności górniczej. 

7. Na obszarze udokumentowanego zpoża piaskowca 
„kpupiec-Kościelec” pole „A”, z zastrzeżeniem in-
nych ustaleń niniejszej uchwapy, zakazuje się wy-
dobywania surowców skalnych. 

8. Dla ochrony zpoża, o którym mowa w ust. 7, w tym 
także nieudokumentowanej jego części, na terenach 
oznaczonych symbolami „1UkR”, „2UkR”, „3UkR” 
i „3ZL” zakazuje się realizowania inwestycji, które 
mogpyby wykluczyć ponowne przystąpienie do jego 
eksploatacji w dalszej przyszpości. 

9. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowa-
nych obiektów różnych funkcji nie może powodo-
wać obniżenia standardów wymaganych przepisami 
szczególnymi dla sąsiadujących terenów, w szcze-
gólności mieszkaniowych. 

10. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziapywać na środowisko, dla których 
raport o oddziapywaniu przedsięwzięcia na środo-
wisko sporządzany jest obligatoryjnie. 

§ 5 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury wspópczesnej i krajobrazu kultu-
rowego wymienione w ust. 2-6. 

2. Obejmuje się ochroną znajdującą się na terenie 
oznaczonym symbolem „1U” wieżę widokową, w 
odniesieniu do której należy: 
1) zachować brypę wieży i dach górnej jej kondy-

gnacji, 
2) zachować ukpad i wykroje otworów w elewa-

cjach, gzymsowania, kamienną licówkę z ciosów 
z czerwonego piaskowca, kroksztyny tarasu, 
kamienny wizerunek nad portalem, 

3) wyremontować wieżę i schody do niej, a balu-
stradę tarasu wykonać wedpug zachowanej iko-
nografii. 

3. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu znajdu-
je się kościóp pomocniczy p.w. MW Wolesnej, wpisa-
ny do rejestru zabytków pod nr 1234aWp  
z dnia 02.02.1988 r., w otoczeniu tego obiektu – 
w tym na obszarze planu – zakazuje się wprowa-
dzania zainwestowania naruszającego walory tego 
kościopa. 

4. W zasięgu bezpośredniej ochrony ekspozycji czyn-
nej z wieży widokowej elewacje budynków winny 
być pokrywane materiapem kamiennym, cegpą ce-
ramiczną, tynkiem lub drewnem, a dachy czerwoną 
dachówką ceramiczną lub – w naturalnych kolorach 
– blachą miedzianą, gontem drewnianym lub pup-
kiem naturalnym. 

5. Wewnątrz strefy ochrony krajobrazu na obszarach 
popożonych poza zasięgiem bezpośredniej ochrony 
ekspozycji czynnej z wieży widokowej elewacje  
i dachy nowych budynków winny być pokrywane 
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materiapami wymienionymi w ust.4 lub ich dobrymi 
imitacjami. 

6. W trakcie przeprowadzania prac ziemnych w razie 
natrafienia na obiekty archeologiczne należy prze-
rwać prace, ich obszar zabezpieczyć i niezwpocznie 
powiadomić odpowiednie spużby Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a następnie przystąpić do 
archeologicznych badań ratowniczych na koszt in-
westora. 

§ 6 

Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
wymagań wynikających z potrzeb ksztaptowania prze-
strzeni publicznych wymienione w § 11 oraz w innych 
regulacjach niniejszej uchwapy. 

§ 7 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
parametrów i wskaźników ksztaptowania zabudo-
wyoraz zagospodarowania terenu wymienione w 
ust. 2-12. 

2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii ozna-
czonych symbolami „M”, „U”, „UT”, „UTA”  
i „KPU” jest możliwa wypącznie wewnątrz obsza-
rów określonych liniami zabudowy wymienionymi 
w § 2 ust. 1 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust.4 oraz 
w zgodzie z innymi regulacjami niniejszej uchwapy  
i odrębnymi przepisami. 

3. Na obowiązującej linii zabudowy należy usytuować 
zewnętrzną krawędź zewnętrznej ściany budynku, 
której dpugość nie może mierzyć mniej niż 6 m; po-
wierzchnia otworów okiennych w tej ścianie nie 
może stanowić mniej niż 10%jej pącznej powierzch-
ni. 

4. Poza obowiązującą linią zabudowy dopuszcza się 
wykroczenie: 
1) na odlegpość do 2 m od przebiegu obowiązującej 

linii zabudowy: 
a) elementami budynku, które w capości są zlo-

kalizowane pod powierzchnią terenu oraz ta-
rasami, schodami i podjazdami usytuowanymi 
na gruncie, 

b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balko-
nami opierającymi się na częściach budynku 
znajdujących się wewnątrz obszaru oznaczo-
nego liniami zabudowy, 

2) na odlegpość do 0,8 m od przebiegu obowiązują-
cej linii zabudowy ryzalitami, pilastrami, kolum-
nami, opaskami wokópokiennymi i wokópdrzwio-
wymi oraz innymi zdobieniami elewacji, których 
pączna powierzchnia rzutu na ścianę zewnętrzną 
nie może przekraczać 20% powierzchni tej ścia-
ny. 

5. Na terenach kategorii oznaczonych symbolami 
„Uk” i „UkR” dopuszcza się lokalizację wypącznie 
budynków (w tym wiat), które spepniają pącznie na-
stępujące warunki: 
1) spużą obspudze urządzeń sportowych lub rekre-

acyjnych usytuowanych na tych terenach, 
2) powierzchnia zabudowy każdego z tych budyn-

ków nie przekracza 30 m2, 
3) ilość tych budynków nie przekracza: 

a) 6 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „1 Uk”, przy czym odlegpość po-

między dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza od 50 m, 

b) 4 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „2 Uk”, przy czym odlegpość po-
między dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza od 50 m, 

c) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „3 Uk”, przy czym odlegpość po-
między dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza od 100 m, 

d) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „4 Uk”, przy czym odlegpość po-
między dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza od 100 m, 

e) 1 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „5 Uk”, 

f) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „6 Uk”, przy czym odlegpość po-
między dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza od 50 m, 

g) 1 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „7 Uk”, przy czym może to być 
wypącznie wiata, 

h) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „1 UkR”, przy czym odlegpość 
pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza od 50 m, a one same 
mogą być jedynie tymczasowymi obiektami 
budowlanymi, 

 i) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „2 UkR”, przy czym odlegpość 
pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza od 50 m, a one same 
mogą być jedynie tymczasowymi obiektami 
budowlanymi, 

 j) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „3 UkR ”, przy czym odlegpość 
pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie 
może być mniejsza niż 50 m, a one same 
mogą być jedynie tymczasowymi obiektami 
budowlanymi. 

6. Maksymalna wysokość nowych budynków – li-
czona w sposób określony w przepisach prawa 
budowlanego – nie może przekraczać: 
1) na terenach kategorii oznaczonych symbolami 

„UT” i „KPU” – 15 m, 
2) na terenach kategorii oznaczonych symbolami 

„M”, „U” i „UTA” – 12 m, 
3) na terenach kategorii oznaczonych symbolami 

„Uk”,„UkR” i „NT” – 7 m. 
7. Na terenie o symbolu „2KPU” dopuszcza się reali-

zację jednego nowego budynku o gabarytach bu-
dynku już istniejącego na tym terenie (wymiary 
powierzchni zabudowanej, wysokość budynku 
oraz ksztapt i nachylenie dachu); ponadto budynki 
te mogą być popączone wspólnym zadaszeniem 
lub pącznikiem komunikacyjnym (korytarzem). 

8. Nowa zabudowa – z wyjątkiem nowego budynku, 
o którym mowa w ust. 7 – powinna być kryta 
dachami, o jednakowym – w granicach nierucho-
mości – nachyleniu gpównych popaci dachowych, 
zbiegających się w kalenicy i symetrycznych, 
równym 400 (z tolerancją ± 2o), z gpówną kaleni-
cą prostopadpą do frontu dziapki, dopuszcza się 
pokrycie do 20% powierzchni każdego z budyn-
ków w inny sposób. 
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9. Przy realizacji nowego zainwestowania należy 
stosować rozwiązania przyjazne dla osób niepep-
nosprawnych. 

10. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzo-
nymi lub zabudowane powinny mieć sprawnie 
funkcjonujące odwodnienie deszczowe. 

11. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych 
nie powinno być wyprowadzane na powierzchnie 
gruntu niezabezpieczoną nawierzchnią utwardzo-
ną. 

12. Zieleń urządzona nie powinna wprowadzać domi-
nanty antropogenicznej, zwpaszcza poprzez ma-
sowe zastosowanie gatunków obcych lub w for-
mach nazbyt zgeometryzowanych. 

§ 8 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, wymienione w ust. 2 i 3. 

2. Ihroni się przed zmianą przeznaczenia obszary le-
śne objęte terenami kategorii oznaczonej symbolem 
„ZL”. 

3. W zasięgu granicy udokumentowanego zpoża pia-
skowca „kpupiec-Kościelec” zakazuje się wznosze-
nia budynków niebędących tymczasowymi obiek-
tami budowlanymi. Ten zakaz rozszerza się na capą 
powierzchnię terenów objętych kategorią oznaczo-
ną symbolem „UkR”. 

§ 9 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
szczegópowych zasad i warunków scalania i podzia-
pu nieruchomości wymienione w ust. 2-5. 

2. Linie rozgraniczające, o których mowa w § 2 ust.  
1 pkt 3, stanowią równocześnie granice dziapek 
przewidzianych do wydzielenia, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4. 

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic dziapek 
dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej. 

4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzie-
lanie także innych (niż określone w ust. 2 i 3) no-
wych granic nieruchomości przy uwzględnieniu na-
stępujących zasad: 
1) nowy ukpad granic umożliwi obspugę każdej nie-

ruchomości w zakresie infrastruktury technicznej 
i dostępu do ulicy publicznej, 

2) dopuszcza się realizowanie obspugi i dostępu,  
o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi we-
wnętrzne – nie wyznaczone na rysunku planu – 
stanowiące wspópwpasność wszystkich wpaścicieli 
nieruchomości, dla których korzystanie  
z nich jest konieczne; w przypadku dróg obspugują-
cych więcej niż jedną nieruchomość na terenach 
zabudowanych lub przewidzianych w niniejszym 
planie pod zabudowę, szerokość ich pasów drogo-
wych nie powinna być mniejsza niż 10 m, 
3) na terenach kategorii oznaczonych symbolami 

„M”, „U”, „UT”, „UTA” i „KPU” minimalna po-
wierzchnia dziapki, na której można zlokalizować: 
a) budynek mieszkalny oraz budynek z lokalami 

dla prowadzenia dziapalności gospodarczej  
o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 
150 m2 – wynosi 2000 m2 , 

b) budynek lub budynki z lokalami dla prowa-
dzenia dziapalności gospodarczej o po-
wierzchni użytkowej mieszczącej się w prze-
dziale od 150 m2 do 500 m2 – wynosi  
3000 m2 , 

c) budynek lub budynki z lokalami dla prowa-
dzenia dziapalności gospodarczej o po-
wierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 
– wynosi 4000 m2, 

4) nie dopuszcza się dokonywania nowych podzia-
pów geodezyjnych na terenach kategorii ozna-
czonych symbolami „Uk” i „UkR”, które mogpy-
by utrudnić zagospodarowanie terenu zgodnie  
z niniejszą uchwapą, 

5) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgod-
ne z innymi ustaleniami niniejszej uchwapy oraz 
przepisami odrębnymi. 

5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów w 
granicach terenów oznaczonych tym samym sym-
bolem literowym oraz w obrębie ulic publicznych. 

§ 10 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określone 
w ust. 2 i 3. 

2. Obowiązuje zakaz sytuowania budynków na tere-
nach kategorii oznaczonych symbolami „ZL”  
i „KDD”; na pozostapych terenach warunki realizacji 
budynków regulują inne zapisy niniejszej uchwapy 
oraz przepisy odrębne. 

3. Na obszarze planu zakazuje się w szczególności 
lokalizacji: 
1) stacji paliw ppynnych, obiektów uspug pogrze-

bowych oraz obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2, 

2) wolno stojących garaży i ich zespopów, 
3) stacji bazowych telefonii komórkowej. 

§ 11 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej wy-
mienione w ust. 2-7. 

2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDL i KDD przeznacza się na pasy ulic 
publicznych (istniejących i planowanych do moder-
nizacji lub realizacji) – lokalnych (KDL) i dojazdo-
wych (KDD), dla których określa się następujące 
ustalenia: 
1) ustala się minimalne szerokości pasów drogo-

wych ulic oznaczonych symbolami: 
a) „1KDL” – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) „2KDL” – 15 m, 
c) „3KDL” – 15 m, 
d) „4KDL” – zgodnie z rysunkiem planu, 
e) „5KDL” – zgodnie z rysunkiem planu, 
f) „6KDL” – 15 m, 
g) „7KDL” – zgodnie z rysunkiem planu, 
h) „1KDD” – zgodnie z rysunkiem planu, 
i) „2KDD” – 12 m, 
j) „3KDD” – 12 m, 
k) “4KDD” – 12 m, 
l) “5KDD” – 12 m, 
m) “6KDD” – 12 m, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8825  – Poz. 1580  

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej w sposób niekolidujący z funkcją komu-
nikacyjną ulic, 

3) jezdnie ulic powinny mieć utwardzoną trwapą 
nawierzchnię i sprawny system odprowadzania 
wód opadowych, 

4) zjazdy z ulic powinny być organizowane w spo-
sób niekolidujący z innymi ustaleniami niniejszej 
uchwapy, w szczególności poprzez minimalizację 
kolizji ze ścieżkami spacerowymi i ciągami rowe-
rowymi oraz z maksymalnym zachowaniem ist-
niejących zadrzewień, 

5) zjazdy z ulic, o których mowa w pkt 4, mogą 
być zorganizowane za zgodą i na warunkach 
określonych przez wpaściwych zarządców, 

6) przy realizacji ulic oznaczonych symbolami 
„1KDL” i „2KDL” należy uwzględnić to, że w 
przyszpości mają one stanowić fragmenty, prze-
widzianej w „ktudium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
miejskiej Nowa Ruda”, trasy relacji pópnoc-
popudnie stanowiącej lokalną (w mieście) alter-
natywę dla drogi wojewódzkiej nr 381, 

7) ciąg odcinków ulic oznaczonych symbolami 
„2KDL”, „3KDL”, „4KDL”, „5KDL” i „6KDL”, 
zapewniający dostęp do górnej części obszaru 
planu, winien mieć parametry umożliwiające w 
szczególności przejazd autobusów turystycz-
nych, przy czym na odcinku oznaczonym sym-
bolem „4KDL” oraz „5KDL” dopuszcza się wa-
hadpową organizację ruchu samochodowego, 

8) dopuszcza się lokalizację budynków wypącznie 
w pasach ulic oznaczonych symbolami „4KDL” 
i „6KDL” na odcinkach, na których ich szero-
kość przekracza 15 m oraz w sposób, który nie 
koliduje z funkcją komunikacyjną, w zgodzie  
z innymi regulacjami niniejszej uchwapy i od-
rębnymi przepisami; budynki te mogą mieć 
powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 50 
m2 i mogą być przeznaczone dla uspug handlu  
i gastronomii, dla sanitariatów oraz schronów 
przeciwdeszczowych, 

9) dopuszcza się realizację urządzeń sportowych  
i rekreacyjnych takich jak np. wyciągi sanecz-
kowe i konstrukcje mostowe przenoszące 
fragmenty torów saneczkowych w sposób nie- 
kolidujący z funkcją komunikacyjną ulic, 

10) pozostape zasady zagospodarowania na tere-
nach ulic powinny być zgodnie z innymi regu-
lacjami niniejszej uchwapy oraz z odrębnymi 
przepisami. 

3. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDu przeznacza się na pasy publicznych 
przejść pieszych, których określa się następujące 
ustalenia: 
1) zarządca może na tych terenach dopuścić ruch 

samochodowy, ruch rowerowy, ruch pojazdów 
konnych oraz inne rodzaje ruchu, określając dla 
każdego z nich odpowiednie ograniczenia, 

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz mapej architektury  
i zieleni urządzonej, pod warunkiem, że ich usy-
tuowanie nie będzie kolidowapo z funkcją komu-
nikacyjną tych terenów, 

3) dopuszcza się lokalizację budynków oraz organi-
zowanie miejsc postojowych dla pojazdów sa-
mochodowych wypącznie na terenie oznaczonym 
symbolem „1KDu”,  budynki te mogą mieć po-
wierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 50 m2  
i mogą być przeznaczone dla uspug handlu, ga-
stronomii, dla sanitariatów lub schronów prze-
ciwdeszczowych. 

4. Na terenach, na których dopuszczono lokalizację 
miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych 
w granicach poszczególnych nieruchomości, należy 
przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości takich 
miejsc. Miejsca postojowe mogą być realizowane 
jako terenowe lub jako wybrane kondygnacje lub 
ich fragmenty w obiektach budowlanych. Ustala 
się, że na jedno mieszkanie powinny przypadać co 
najmniej dwa miejsca postojowe. W odniesieniu do 
powierzchni użytkowej (w budynkach) spużącej 
prowadzeniu dziapalności gospodarczej określa się 
następujące minimalne ilości miejsc postojowych: 
1) o powierzchni od 6 m2 do 20 m2 – 1 miejsce 

postojowe, 
2) o powierzchni powyżej 20 m2, nie więcej jednak 

niż 50 m2 – 2 miejsca postojowe, 
3) o powierzchni powyżej 50 m2 – po jednym miej-

scu postojowym za każde rozpoczęte 50 m2  
i dodatkowo dwa miejsca postojowe. 

5. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej mo-

gą być lokalizowane na terenach kategorii ozna-
czonej symbolem „NT”, 

2) w pasach ulic publicznych i publicznych przejść 
pieszych mogą być realizowane sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej pod warunkiem, że 
nie będą kolidowapy z ich funkcjami komunika-
cyjnymi, 

3) nie dopuszcza się prowadzenia nowych napo-
wietrznych sieci infrastruktury technicznej (ele-
mentów liniowych) z wyjątkiem sieci elektro-
energetycznych: 
a) na terenach oznaczonych symbolami „3Uk”, 

„1KPU”, „1KDL”, „2KDL”, „3KDL”, „4KDL”, 
„1KDD” i „1KDu”, 

b) na terenie oznaczonym „1Uk” prowadzonych 
do obspugi urządzeń obspugujących stok nar-
ciarski, 

c) na terenie oznaczonym „1UkR” przez okres 
nie dpuższy niż 5 lat, 

4) dopuszcza się przeprowadzenieausytuowanie 
wybranych nowych elementów sieci i lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż 
wymienione w pkt 1 i 2 terenach, o ile nie zo-
staną zakpócone podstawowe funkcje tych tere-
nów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% po-
wierzchni jednostki terenowej; urządzenia infra-
struktury technicznej towarzyszące elementom 
liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako 
podziemne i jako nadziemne, w tym w zależno-
ści od uwarunkowań technicznych – jako wol-
nostojące lub wbudowane w inne obiekty, 

5) przy projektowaniu nowych inwestycji należy  
– w miarę możliwości – unikać kolizji z istnieją-
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cymi elementami infrastruktury technicznej.  
W przypadku nieuniknionej kolizji projektowane-
go zagospodarowania z tymi elementami należy 
je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, 
przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających  
z przepisów szczególnych oraz na warunkach  
i w uzgodnieniu z operatorem sieci. kposób za-
gospodarowania terenu powinien umożliwić od-
powiednim spużbom dostęp do sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

6) w sąsiedztwie istniejącego gazociągu podwyż-
szonego średniego ciśnienia występują ograni-
czenia w zainwestowaniu i zagospodarowaniu; 
w szczególności w pasach o szerokości 25 m, 
liczonych od zewnętrznej ścianki gazociągu w 
obie strony, zakazuje się lokalizacji obiektów 
przeznaczonych dla uspug, w tym handlu i ga-
stronomii. 

6. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urzą-
dzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z użytkow-
nikami tych urządzeń. 

7. Obspugę obszaru objętego planem w zakresie infra-
struktury technicznej określa się następująco: 

1) zaopatrzenie w wodę powinno się odbywać 
poprzez podpączenie do komunalnej sieci wo-
dociągowej, 

2) ścieki bytowe powinny być kierowane do sieci 
kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się, do czasu 
realizacji w pobliżu odpowiedniego systemu 
kanalizacyjnego gromadzenie ścieków w 
szczelnych zbiornikach i ich systematyczny 
wywóz do miejsc zrzutów w systemie kanali-
zacji sanitarnej, na terenach wyposażonych w 
kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w któ-
rych mogą powstawać ścieki bytowe, powinny 
być niezwpocznie podpączone do tej kanalizacji, 

3) dopuszcza się kierowanie ścieków bytowych  
z terenów oznaczonych symbolami „1Uk ”  
i „1KPU” do niekomunalnej oczyszczalni ście-
ków, w tym popożonej na terenie oznaczonym 
symbolem „1KPU”, 

4) jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane 
ścieki inne niż bytowe, należy je odprowadzać 
do sieci, o których mowa w pkt 2, po odpo-
wiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgod-
nionych z operatorami sieci, 

5) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy  
o utwardzonej nawierzchni winny być wyposa-
żone w systemy odprowadzania wód opado-
wych, z urządzeniami do separacji substancji 
ropopochodnych; w przypadku zastosowania 
nawierzchni częściowo utwardzonych ("ażu-
rowych") należy odpowiednio zabezpieczyć 
środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją 
zanieczyszczeń, 

6) wody opadowe, o których mowa w  
pkt 5, przed zrzutem do cieków powierzch-
niowych i gruntu, winny być w razie potrzeby 
odpowiednio podczyszczane; może to być re-
alizowane na obszarze planu lub poza jego gra-
nicami, 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno 
się odbywać siecią średniego ialub niskiego na-
pięcia, odpowiednio do potrzeb, 

8) zaopatrzenie w gaz powinno się odbywać sie-
cią gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, 
odpowiednio do potrzeb; przypączanie odbior-
ców do sieci gazowej powinno odbywać się na 
zasadach określonych w przepisach prawa 
energetycznego, 

9) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania 
oparte na energii elektrycznej, gazie, oleju opa-
powym, a także na źródpach odnawialnych, któ-
re nie powodują przekroczenia standardów ja-
kości środowiska w otoczeniu; ograniczenie to 
nie dotyczy paliwa stosowanego w kominkach 
niestanowiących podstawowego systemu 
ogrzewania obiektu i przeznaczonych tylko do 
incydentalnego użytkowania, 

10) telefonizacja powinna się odbywać poprzez 
podpączenie do dostępnych systemów, 

11) gromadzenie i odprowadzanie odpadów stapych 
powinno się odbywać zgodnie z obowiązują-
cymi regulacjami prawnymi – powszechnymi i 
miejscowymi; w szczególności wszystkie nie-
ruchomości na terenie których mogą być wy-
twarzane odpady ,winny być wyposażone w 
urządzenia spużące do gromadzenia odpadów; 
urządzenia te należy utrzymywać w odpowied-
nim stanie sanitarnym, w przypadku czasowe-
go skpadowania odpadów na terenie nierucho-
mości należy miejsce tego skpadowania zabez-
pieczyć przed infiltracją odcieków do gruntu; 
należy też zapewnić urządzenia umożliwiające 
selektywne gromadzenie odpadów. 

§ 12 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów wymie-
nione w ust. 2 i 3. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 1UkR dopuszcza 
się dokonywanie obróbki urobionych i zalegających 
na tym terenie mas skalnych do 5 lat od dnia 
uchwalenia niniejszego planu, lecz bez prawa 
wznoszenia budynków niebędących tymczasowymi 
obiektami budowlanymi. 

3. Na niezalesionych częściach terenów kategorii 
oznaczonych symbolami „M”, „U”, „UT ”, „KDD”  
i „KDu” dopuszcza się, do czasu ich zagospodaro-
wania zgodnie z planem, uprawę pąk i prowadzenie 
gospodarki pasterskiej oraz wykorzystywanie ich do 
celów rekreacyjnych bez prawa wznoszenia obiek-
tów budowlanych innych niż obiekty mapej archi-
tektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej przewidziane do obspugi ustalonego w pla-
nie zagospodarowania. 

4. Tymczasowym sposobem zagospodarowania tere-
nów kategorii oznaczonej symbolem „KDD” są dro-
gi wewnętrzne o parametrach określonych w niniej-
szej uchwale dla terenów kategorii oznaczonej 
symbolem „KDD”, oraz publicznie dostępne dla 
osób poruszających się pieszo, na rowerach i wóz-
kach inwalidzkich. Tymczasowy sposób zagospoda-
rowania nie może trwać dpużej niż 1 rok od momen-
tu wyposażenia tych ulic w niezbędną infrastruktu-
rę wodociągową i kanalizacyjną oraz w utwardzoną 
trwapą nawierzchnię jezdni, ani dpużej niż przez  
20 lat. 
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5. Tymczasowym sposobem zagospodarowania tere-
nu oznaczonego symbolem „1KDL” jest droga we-
wnętrzna o parametrach określonych w niniejszej 
uchwale dla terenów kategorii oznaczonej symbo-
lem „KDL”, oraz publicznie dostępne dla osób poru-
szających się pieszo na rowerach i wózkach inwa-
lidzkich. Tymczasowy sposób zagospodarowania 
nie może trwać dpużej niż 1 rok od momentu wypo-
sażenia tej ulicy w niezbędny system odprowadza-
nia wód deszczowych oraz w utwardzoną trwapą 
nawierzchnię jezdni, ani dpużej niż przez 20 lat.  

§ 13 

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procen-
towa stanowiąca podstawę do określania oppaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W odniesieniu do gruntów będących wpasnością 
gminy miejskiej Nowa Ruda, bądź zbywanych na jej 
rzecz, jednorazowa oppata w przypadku zbycia nie-
ruchomości nie będzie pobierana. 

R o z d z i a p   NN 

Ustalenia szczegółowe dotyczZce przeznaczenia  
terenów 

§ 14 

1. Wprowadza się podziap obszaru objętego planem na 
tereny zwane także jednostkami terenowymi, dla 
których w dalszej części uchwapy określa się prze-
znaczenie i zasady zagospodarowania. 

2. Jednostkami terenowymi są także tereny, o których 
mowa w § 11 ust. 2 i 3.  

3 W § § 15-24, w ustępach oznaczonych numerem 
1, zostapo określone przeznaczenie podstawowe dla 
terenów poszczególnych kategorii. 

§ 15 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem M przeznacza się dla wolno stojących bu-
dynków jednorodzinnych i obiektów uspug tury-
stycznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami 
budowlanymi; na tę kategorię skpadają się tereny 
oznaczone numerami porządkowymi 1–5. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) uspugi gastronomii wbudowane w obiekty wy-

mienione w ust. 1, 
2) uspugi handlu zajmujące powierzchnię użytkową 

nieprzekraczającą 100 m2, wbudowane w obiek-
ty wymienione w ust. 1, 

3) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych,  
i obiekty mapej architektury, 

4) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, 
5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych wedpug zasad określonych w § 9 
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowero-
wych, 

6) organizowanie parkingów, miejsc postojowych 
dla rowerów i budowę garaży wbudowanych w 
obiekty, o których mowa w ust. 1, 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom, w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2,  
5–7, nie powinno zająć więcej niż 30% powierzch-
ni terenu i powierzchni użytkowej w budynkach. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczać 20% powierzchni nieruchomości. 

5. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych po-
większona o powierzchnię wychodni skalnych nie 
powinna zajmować mniej niż 50% powierzchni nie-
ruchomości. 

§ 16 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem U (teren oznaczony symbolem 1U) przezna-
cza się dla wieży widokowej oraz nowego budynku 
dla lokalizacji uspug turystycznych i gastronomicz-
nych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) w budynku wieży widokowej dopuszcza się 

wprowadzenie uspug związanych z jej podsta-
wowym przeznaczeniem i w sposób, który z nim 
nie koliduje, 

2) w nowym budynku dopuszcza się wprowadzanie 
innych funkcji związanych z przeznaczeniem 
określonym w ust. 1, 

3) lokalizację górnej stacji wyciągu narciarskiego 
wraz z ewentualnym budynkiem dla obspugi tej 
stacji oraz innych urządzeń sportowych i rekre-
acyjnych,  

4) zieleń i obiekty mapej architektury, 
5) poszerzenie publicznych przejść pieszych oraz 

przeprowadzenie dróg wewnętrznych, wedpug 
zasad określonych w § 9 ust..4 pkt 2,oraz cią-
gów pieszych i rowerowych, 

6) lokalizację garażu wbudowanego w nowy budy-
nek, o którym mowa w pkt 1, oraz organizowa-
nie miejsc postojowych dla pojazdów samocho-
dowych i rowerów, 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom, w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5–7, 
nie powinno zająć pącznie więcej niż 30% po-
wierzchni terenu i powierzchni użytkowej w no-
wych budynkach. 

4. Powierzchnia zabudowana nowymi budynkami nie 
może przekroczyć 400 m2. 

5. W nowych budynkach co najmniej 30% elewacji 
winno być pokryte czerwonym piaskowcem. 

6. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych po-
większona o powierzchnię wychodni skalnych nie 
może wynosić mniej niż 50% powierzchni nieru-
chomości. 

§ 17 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem UT przeznacza się dla obiektów uspug tury-
stycznych i związanych z obspugą ruchu pielgrzym-
kowego, na tę kategorię skpadają się tereny ozna-
czone numerami porządkowymi 1–4. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się z zastrzeżeniem ust. 3: 
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1) obiekty, w których świadczone mają być uspugi 
hotelarskie z towarzyszącą –zajmującą do 30% 
powierzchni użytkowej budynku – funkcją 
mieszkaniową lub inną uspugową, 

2) lokalizację obiektów i urządzeń sportowych oraz 
rekreacyjnych, 

3) lokalizację innych nieuciążliwych uspug związa-
nych z obspugą ruchu turystycznego i rekreacyj-
nego, 

4) zieleń i obiekty mapej architektury, 
5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych wedpug zasad określonych w § 9 
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowero-
wych, 

6) budowę garaży wbudowanych oraz organizowa-
nie miejsc postojowych dla pojazdów samocho-
dowych i rowerów, 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom, w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3  
i 5–7, nie powinno zająć pącznie więcej niż 30% 
powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w bu-
dynkach. 

4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolory-
stykę elewacji oraz jednolitą kolorystykę dachów. 

5. Udziap gruntów zabudowanych budynkami nie może 
przekroczyć: 
1) na terenach oznaczonych symbolami „1UT”  

i „2UT” – 25% ich powierzchni, 
2) na terenie oznaczonym symbolem „3UT” – 70% 

jego powierzchni, 
3) na terenie oznaczonym symbolem „4UT” – 20% 

jego powierzchni. 
6. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych po-

większona o powierzchnię wychodni skalnych nie 
może wynosić mniej niż: 
1) 30% powierzchni nieruchomości na terenach 

oznaczonych symbolami „1UT” i „3UT”, 
2) 50% powierzchni nieruchomości na terenach 

oznaczonych symbolami „2UT” i „4UT”. 

§ 18 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem UTA (teren oznaczony symbolem 1UTA) 
przeznacza się dla gospodarstwa agroturystycznego 
o wiodącym profilu nastawionym na rekreację jeź-
dziecką. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) lokalizację obiektów i urządzeń sportowych oraz 

rekreacyjnych, 
2) lokalizację niewymienionych w ust. 1 nieuciążli-

wych uspug związanych z obspugą ruchu tury-
stycznego i rekreacyjnego, 

3) zieleń i obiekty mapej architektury, 
4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych wedpug zasad określonych w  
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowe-
rowych, 

5) budowę garaży wbudowanych oraz organizowa-
nie miejsc postojowych dla pojazdów samocho-
dowych, konnych i rowerów, 

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom, w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2  
i 4-6, nie powinno zająć pącznie więcej niż 30% 
powierzchni terenu. 

4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą ko-
lorystykę elewacji i jednolitą kolorystykę da-
chów. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie może 
przekroczyć 900 m2. 

6. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych 
powiększona o powierzchnię wychodni skalnych 
nie może wynosić mniej niż 70%. 

§ 19 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem Uk przeznacza się dla terenowych urządzeń 
sportu i rekreacji, na tę kategorię skpadają się tere-
ny oznaczone numerami porządkowymi 1–7. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) uprawę pąk i wypas zwierząt hodowlanych w 

sposób i w zakresie niekolidującym z przezna-
czeniem, o którym mowa w ust. 1, 

2) zieleń i obiekty mapej architektury, 
3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych wedpug zasad określonych w § 9 
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowero-
wych, 

4) organizowanie miejsc postojowych dla rowerów, 
a na terenie oznaczonym symbolem „7Uk” także 
miejsc postojowych dla pojazdów samochodo-
wych, 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom, w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5, 
nie powinno zająć pącznie więcej niż 30% po-
wierzchni terenu. 

4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolory-
stykę elewacji i jednolitą kolorystykę dachów. 

5. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wraz  
z wychodniami skalnymi nie może wynosić mniej 
niż 90% powierzchni nieruchomości. 

§ 20 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem UkR przeznacza się dla terenowych urządzeń 
sportu i rekreacji oraz dla urządzania biwaków  
i pikników, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, na tę katego-
rię skpadają się tereny oznaczone numerami porząd-
kowymi 1–3. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) uprawę pąk i wypas zwierząt hodowlanych w 

sposób i w zakresie niekolidującym z przezna-
czeniem, o którym mowa w ust. 1, 

2) zieleń i obiekty mapej architektury, 
3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych wedpug zasad określonych w § 9 
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowero-
wych, 
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4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom, w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4, 
nie powinno zająć pącznie więcej niż 30% po-
wierzchni terenu. 

4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolory-
stykę elewacji i jednolitą kolorystykę dachów. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem „1UkR” rozsze-
rza się zakres przeznaczenia podstawowego okre-
ślonego w ust. 1 o uspugi wykorzystujące jako 
atrakcję turystyczną lub rekreacyjną wyrobisko 
dawnej kopalni. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem „3UkR” rozsze-
rza się zakres przeznaczenia podstawowego okre-
ślonego w ust. 1 o oczyszczalnię ścieków byto-
wych. 

7. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wraz  
z wychodniami skalnymi nie może wynosić mniej 
niż 90% powierzchni nieruchomości. 

§ 21 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KPU przeznacza się dla organizowania tere-
nowych miejsc postojowych dla pojazdów samo-
chodowych i rowerów oraz dla uspug turystycznych 
i gastronomicznych, na tę kategorię skpadają się te-
reny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) lokalizację innych uspug związanych z obspugą 

ruchu turystycznego, rekreacyjnego i pielgrzym-
kowego, 

2) lokalizację schronów przeciwdeszczowych nie- 
kolidującą z przeznaczeniem, o którym mowa w 
ust. 1, 

3) zieleń i obiekty mapej architektury, 
4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych wedpug zasad określonych w § 9 
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowero-
wych, 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust.2 pkt 1 i 5, 
nie powinno zająć pącznie więcej niż 30% po-
wierzchni terenu. 

4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolory-
stykę elewacji i jednolitą kolorystykę dachów. 

5.  Powierzchnia zabudowana budynkami na terenie 
oznaczonym symbolem „2KPU” nie może przekra-
czać 1200 m2. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem „1KPU” rozsze-
rza się zakres przeznaczenia podstawowego okre-
ślonego w ust.1 o oczyszczalnię ścieków. 

7. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na 
obszarze nieruchomości nie może wynosić mniej niż 
10% jej powierzchni. 

§ 22 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KP przeznacza się dla organizowania tere-

nowych miejsc postojowych dla pojazdów samo-
chodowych i rowerów, na tę kategorię skpadają się 
tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) lokalizację schronów przeciwdeszczowych nie- 

kolidującą z przeznaczeniem, o którym mowa w 
ust. 1, 

2) zieleń i obiekty mapej architektury, 
3) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowadza-

nie dróg wewnętrznych wedpug zasad określo-
nych w § 9 ust.4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i 
rowerowych, 

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tym sieciom w sposób określony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust.2 pkt 1 i 4, 
nie powinno zająć pącznie więcej niż 
30%powierzchni terenu. 

4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na 
obszarze nieruchomości nie może wynosić mniej niż 
10% jej powierzchni. 

§ 23 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem NT przeznacza się dla urządzeń i obiektów in-
frastruktury technicznej spużących do obspugi zain-
westowania na obszarze planu takich, jak w szcze-
gólności: stacje transformatorowe, przepompownie 
ścieków, separatory wód deszczowych itp., na tę 
kategorię skpadają się tereny oznaczone numerami 
porządkowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) ustawianie kontenerów spużących do selektyw-

nego zbierania odpadów, 
2) zieleń i obiekty mapej architektury, 
3) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzanie 

dróg wewnętrznych wedpug zasad określonych 
w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i ro-
werowych, 

4) organizowanie parkingów i miejsc postojowych 
dla pojazdów samochodowych i rowerów. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, 
nie powinno zająć pącznie więcej niż 40% po-
wierzchni terenu. 

4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na 
obszarze nieruchomości nie może wynosić mniej niż 
10%. 

§ 24 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem ZL przeznacza się dla prowadzenia gospo-
darki leśnej, w tym pod zalesienie, na tę kategorię 
skpadają się tereny oznaczone numerami porządko-
wymi 1–3. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza 
się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną 
określone w art.3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 
września 1991 .(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.679  
z późn. zm.), przy uwzględnieniu innych regulacji 
niniejszej uchwapy. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje 
się lokalizacji budynków, w tym tymczasowych. 
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R o z d z i a p  NNN 

Ustalenia koUcowe 

§ 25 

Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 
na terenach, na których w niniejszym planie określono 
inne niż rolne przeznaczenie. 

§ 26 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 
aktem prawa miejscowego. 

§ 27 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi Miasta 
Nowa Ruda. 

§ 28 

Uchwapa obowiązuje po uppywie 30 dni od dnia ogpo-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
BOŻENA BEJNAROWICZ 
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ZałZcznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 
29 marca 2006 r. (poz. 1580) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8832  – Poz. 1580  

ZałZcznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 
29 marca 2006 r. (poz. 1580) 

 
CTWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEUCCOWEGO PLANU ZAGOCPODAROWANIA 
PRZECTRZENNEGO Z UCTALENIAMI „CTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOCPODAROWANIA PRZECTRZENNEGO GMINY MIEUCKIEU NOWA RUDA” (UCHWAŁA  
        NR 145/xviii/99 RADY MIEUCKIEU W NOWEU RUDZIE Z DNIA 15 GRUDNIA 1999 R.” 

 
 

ktwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w re-
jonie Góry Wszystkich Świętych z ustaleniami „ktudium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa  Ruda” (uchwapa nr 145auVNNNa99 Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie z dnia 15 grudnia 1999 r.”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZałZcznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 
29 marca 2006 r. (poz. 1580) 
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ZałZcznik nr 4 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 
29 marca 2006 r. (poz. 1580) 
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1581 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W CTRZEGOMIU 

z dnia 30 marca 2006 r. 

zmieniajZca uchwałę w sprawie nadania Ctatutu samorzZdowej instytucji 
 kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ctrzegom im. E. Orzeszkowej 

 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w 
ktrzegomiu uchwala, co następuje: 

§ 1 
W ktatucie Wiblioteki Publicznej Miasta i Gminy ktrze-
gom im. Z. Orzeszkowej, stanowiącym zapącznik do 
uchwapy nr 82a2000 Rady Miejskiej Gminy ktrzegom z 
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania ktatutu 
samorządowej instytucji kultury – Wibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy ktrzegom im. Z. Orzeszkowej wpro-
wadza się następujące zmiany:  
1) § 1 ktatutu otrzymuje brzmienie:  

„§ 1 Wiblioteka Publiczna Miasta i Gminy ktrzegom, 
zwana dalej WPMiG jest samorządowa instytucją 
kultury, która dziapa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach 

(Dz. U. Nr 85, póz. 539 z późn. zm.). 
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi-

zowaniu i prowadzeniu dziapalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 1231 z późn. 
zm.). 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.). 

4. uchwapy nr 37a95 Rady Miejskiej Gminy ktrze-
gom z dnia 30.03.1995 r. w sprawie wydziele-
nia ze ktrzegomskiego Ientrum Kultury – Wiblio-
teki Miejsko-Gminnej w ktrzegomiu. 

5. Postanowień niniejszego ktatutu.” 
2) § 5 ktatutu otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 W skpad WPMiG wchodzą następujące piony: 
1. Wypożyczalnia dla Dorospych 
2. Oddziap Dziecięcy 

oraz filie: 
1. Filia Nr 1, ul. Mickiewicza 1, ktrzegom 

2. Filia w Goczapkowie, ul. Kolejowa 2 
3. Filia w Jaroszowie, Jaroszów 37 
4. Filia w ktanowicach, ul. Świebodzka 13 
5. Filia w Żópkiewce, Żópkiewka 51 
6. Filia w Kostrzy, ul. Kopernika 8.” 

3) § 9 ktatutu otrzymuje brzmienie:  
„§ 9 1. Wiblioteką Publiczną Miasta i Gminy ktrze-
gom im. Z. Orzeszkowej kieruje Dyrektor, który za-
rządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Dyrektora powopuje i odwopuje Wurmistrz ktrze-
gomia.” 

4) § 10 ktatutu otrzymuje brzmienie:  
„§ 10 Organizację wewnętrzną WPMiG określa Re-
gulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po 
zasięgnięciu opinii Wurmistrza ktrzegomia.” 

§ 2 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi ktrze-
gomia. 

§ 3 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 

 
PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
STANISŁAW SITARZ 

 
 
 
 

1582 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W CTRZEGOMIU 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz 
             granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Ctrzegom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w ktrzegomiu 
uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8835  – Poz. 1582 

§ 1 

Ustala się plan sieci publicznych szkóp podstawowych 
prowadzonych przez Gminę ktrzegom oraz granice ich 
obwodów: 
1. kzkopa Podstawowa nr 2 im. Mikopaja Kopernika w 

ktrzegomiu – struktura organizacyjna klasy N–VN  
a) dziapa na bazie jednego z budynków obiektów 

oświatowych w ktrzegomiu, przy ul. Mickiewi-
cza 1 

b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-
wości: Wieśnica, ktrzegom, ulice: Agatowa, 
Aleja Wojska Polskiego od nr 35, Ametystowa, 
Anielewicza, Wazaltowa, Wukowa, Iicha, Dębo-
wa, Fiopkowa, Granitowa, Gronowska, Jaśmi-
nowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Ko-
chanowskiego, Kolejowa, Kościuszki od nr 31, 
Kwarcowa, Legnicka, ktaffa, Matejki, Mickiewi-
cza, Mostowa, Reja, Niecapa, Ofiar Katynia, 
Promenada, Różana, Rzeźnicza, kikorskiego, 
kkalna, kosnowa, ktrzelnicza, Ihopina, Wapo-
wa, Witosa, Wyspiańskiego.  

2. kzkopa Podstawowa nr 3 im. Henryka kienkiewicza 
w ktrzegomiu – struktura organizacyjna  klasy N–VN,  
a) dziapa na bazie obiektów oświatowych w ktrze-

gomiu przy ul. Jeleniogórskiej 19  
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Granica, Tomkowice, ktawiska, Modlęcin 
od nr 57od kl. NV, Godzieszówek, ktrzegom, uli-
ce: Dolna, Wrzegowa, Górnicza, Jeleniogórska, 
Konopnickiej, Kopalniana, Milenijna, Miodowa, 
Wapbrzyska, Wydobywcza. 

3. kzkopa Podstawowa nr 4 w ktrzegomiu im. Kornela 
Makuszyńskiego – struktura organizacyjna klasy N–
VN,  
a) dziapa na bazie części budynków oświatowych 

w ktrzegomiu, przy ul. Aleja Wojska Polskiego 
3-5,  

b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-
wości: Morawa, Międzyrzecze, kkarżyce, Żóp-
kiewka, ktrzegom, ulice: Al. Wojska Polskiego 
do nr 35, Pl. Jana Pawpa NN, Andersa, Rynek, 3-
go Maja, Armii Krajowej, Wankowa, Wema, Wrac-
ka, Wrzozowa, Wohaterów Getta, Ieglana, 
Izerwonego Krzyża, Izarna, Dąbrowskiego, 
Dembińskiego, Kamienna, Kasztelańska,  Ko-
ścielna, Kościuszki do nr 30, Krótka, Kwiatowa, 
Koszarowa, Leśna, Lipowa, Limanowskiego,  
Morska, Niepodlegpości, Obywatelska, Olszowa, 
Ogrodowa, Paderewskiego, Pipsudskiego, Polna, 
Parkowa, Rybna, kponeczna, ktarzyńskiego, kza-
rych kzeregów, kzkolna, Św. Anny, Św. Jadwi-
gi, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wesopa, 
Wolska, Wrzosowa, Wspólna, Zielona. 

4. kzkopa Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaro-
szowie, wchodzi w skpad Zespopu kzkolno-
Przedszkolnego w Jaroszowie – struktura organiza-
cyjna klasy N–VN. 

a) dziapa na bazie jednego z budynków oświato-
wych w Jaroszowie 98, 

b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-
wości: Jaroszów, Wartoszówek, Rusko. 

5. kzkopa Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w 
Goczapkowie – struktura organizacyjna klasy N–VN, 
a) dziapa na bazie obiektów oświatowych w Go-

czapkowie, ul. Parkowa 4 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Goczapków, Goczapków Górny, Granicz-
na, Rogoźnica.  

6. kzkopa Podstawowa w ktanowicach wchodzi w 
skpad Zespopu kzkolno-Przedszkolnego – struktura 
organizacyjna klasy N–VN,  
a) dziapa na bazie obiektów oświatowych w kta-

nowicach ul. Świebodzka 7 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: ktanowice, Grochotów  
7. kzkopa Podstawowa  im. Adama Mickiewicza w 

Olszanach – struktura organizacyjna klasy N–VN,  
a) dziapa na bazie obiektów oświatowych w Olsza-

nach 33 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Olszany, Modlęcin do nr 56. 
8. kzkopa Podstawowa im. Jana Pawpa NN w Kostrzy – 

struktura organizacyjna klasy N–VN, 
a) dziapa na bazie obiektów oświatowych w Ko-

strzy ul. Żeromskiego 22 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Kostrza, Żelazowo. 

§ 2 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi Miasta 
ktrzegomia. 

§ 3 

Tracą moc: uchwapa nr 14a99 Rady Miejskiej Gminy 
ktrzegom z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustala-
nia planu sieci szkóp publicznych stopnia podstawowe-
go i granic ich obwodów na terenie miasta i gminy 
ktrzegom i uchwapa nr 48a2001 Rady Miejskiej Gminy 
ktrzegom z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca 
uchwapę nr 14a99 Rady Miejskiej Gminy ktrzegom  
z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu 
sieci szkóp publicznych stopnia podstawowego i granic 
ich obwodów na terenie miasta i gminy ktrzegom. 

§ 4 

Uchwapa wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. 
i podlega ogposzeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
STANISŁAW SITARZ 
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1583 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W CTRZEGOMIU 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic  
ich obwodów prowadzonych przez Gminę Ctrzegom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w ktrzegomiu 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowa-
dzonych przez Gminę ktrzegom, oraz granice ich ob-
wodów: 
1. Gimnazjum nr 1 im. Kardynapa ktefana Wyszyń-

skiego – Prymasa Tysiąclecia w ktrzegomiu,  
ul. Wrzegowa 1 
a) struktura organizacyjna klasy N – NNN 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Morawa, Godzieszówek, Grochotów, 
Granica, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Ol-
szany, kkarżyce, ktanowice, ktawiska, Tomko-
wice, Żelazowo, Żópkiewka, ktrzegom, ulice: Pl. 
Jana Pawpa NN, 3-go Maja, Armii Krajowej, An-
dersa, Wema, Wohaterów Getta, Wracka, Wrze-
gowa, Wrzozowa, Izarna, Ieglana, Dembińskie-
go, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kasztelań-
ska, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, 
Kszarowa, Kopalniana, Limanowskiego, Lipowa, 
Miodowa, Morska, Milenijna, Obywatelska, Ol-
szowa, Ogrodowa, Pipsudskiego,  Polna, Rybna, 
kponeczna, ktarzyńskiego, kzarych kzeregów, 
Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wap-
brzyska, Wesopa, Wspólna, Wydobywcza, Wol-
ska, Wrzosowa, Zielona. 

2. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawpa NN w ktrzegomiu, 
ul. Mickiewicza 1 
a) struktura organizacyjna klasy N – NNN 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Wieśnica, ktrzegom ulice: Agatowa,  
Al. Wojska Polskiego, Ametystowa, Anielewi-
cza, Wankowa, Wazaltowa, Wukowa, Iicha, 
Izerwonego Krzyża, Ihopina, Dąbrowskiego, 
Dębowa, Fiopkowa, Granitowa, Gronowska, Ja-
śminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kamienna, Kochanowskiego, Kolejowa, Ko-
ściuszki, Kwarcowa, Legnicka, Leśna, ktaffa, 
Matejki, Mostowa,  Mickiewicza, Niecapa, Nie-

podlegpości, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Par-
kowa, Promenada, Rynek, Reja, Różana, Rzeźni-
cza, kikorskiego, kkalna, kzkolna, Św. Jana, 
kosnowa, ktrzelnica, Św. Anny, Witosa, Wy-
spiańskiego, Wapowa.  

3. Gimnazjum w Jaroszowie 98 
a) struktura organizacyjna klasy N – NNN 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Wartoszówek, Jaroszów, Rusko. 
4. Gimnazjum im. Jana Pawpa NN w Goczapkowie  

ul. kzkolna 1 
a) struktura organizacyjna kl. N – NNN 
b) do obwodu szkopy należą uczniowie z miejsco-

wości: Goczapków, Goczapków Górny, Granicz-
na, Rogoźnica. 

§ 2 

Traci moc uchwapa nr 15a99 Rady Miejskiej Gminy 
ktrzegom z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustale-
nia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich 
obwodów  na terenie miasta i gminy ktrzegom 

§ 3 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi Miasta 
ktrzegomia. 

§ 4 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
STANISŁAW SITARZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8837  – Poz. 1584 i 1585 

1584 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W CTRZEGOMIU 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 
           w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Ctrzegomia 

 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w ktrzegomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wurmistrz ktrzegomia wnosi do spópek handlowych 
wkpady pieniężne w ramach kwot przewidzianych 
na te cele w budżecie Gminy ktrzegom w zamian 
za obejmowane udziapy lub akcje. 

2. Wurmistrz ktrzegomia upoważniony jest do wno-
szenia wkpadów niepieniężnych, w postaci skpadni-
ków aktywów, mogących zgodnie z przepisami 
prawa stanowić wkpad niepieniężny, w zamian za 
obejmowane akcje lub udziapy, po uzyskaniu opinii 
Komisji Wudżetu, Finansów, Planowania i Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej  
w ktrzegomiu. 

§ 2 

1. Wurmistrz ktrzegomia cofa udziapy i akcje w spóp-
kach. 

2. Wycofanie udziapów i akcji przez Gminę ktrzegom 
następuje wypącznie w drodze ich umorzenia, zgod-
nie z przepisami Kodeksu spópek handlowych.  

 

§ 3 

Wurmistrz ktrzegomia przed przystąpieniem do zbywa-
nia i cofania udziapów i akcji w spópkach, w których 
gmina jest udziapowcem lub akcjonariuszem, jest zo-
bowiązany do uzyskania zgody Rady Miejskiej  
w ktrzegomiu wyrażonej w formie uchwapy. 

§ 4 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi ktrze-
gomia. 

§ 5 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
STANISŁAW SITARZ 

 
1585 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W TRZEBNICY  

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie zaliczenia ulic miejskich (ul. Księdza Dziekana WawrzyUca  
Bochenka i ul. Wrocławskiej) w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada Miejska w Trzebni-
cy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się niżej wymienione ulice w Trzebnicy do ka-
tegorii dróg gminnych: 
 
 

Lp. Nazwa ulicy 
Dpugość 

ulicy (m) 
Klasa drogi 

1. ul. Księdza Dziekana 

Wawrzyńca Wochenka 

686 Z 

2. ul. Wrocpawska 2.231 Z 

Razem 2.917  

 
Objaśnienia: Z – zbiorcza 

§ 2 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 3 

Uchwapa wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogposzeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK 



Dziennik Urzędowy 
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1586 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W ZUBKOWICACH ŚLUCKICH  

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści położonych na terenie Gminy ZZbkowice ŚlZskie za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
                                          bezodpływowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r.
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 236, 
poz. 2008 z 2005 roku) Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala, 
co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się górne stawki oppat za odbiór odpadów 
komunalnych od wpaścicieli nieruchomości: 
– od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za 

miesiąc: 5,23 PLN, ceny netto t należny poda-
tek VAT, 

– od podmiotów prowadzących dziapalność go-
spodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmio-
tów i instytucji nieprowadzących dziapalności 
gospodarczej: 50,79 PLN, ceny netto t należny 
podatek VAT za 1,0 m3 odpadu. 

2. Ustala się górną stawkę oppaty za odbiór i transport 
nieczystości ciekpych: 46,66 PLN ceny netto + na-
leżny podatek VAT za 1,0 m3. 

§ 2 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi Ząb-
kowic Śląskich. 

§ 3 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od jej 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego . 
 
 
 

PRZZWODNNIZZIC RADC 
 

ANDRZEJ DOMINIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1587 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU WROCŁAWIA 

z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego  

Ctabłowice Ctare II 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w związku z uchwapą nr uuNNa1844a04 Rady Miejskiej Wrocpawia z dnia 
22 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla zespopu urbanistycznego kta-
bpowice ktare NN (Wiuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocpawia nr 4, 
poz. 1351) Rada Miejska Wrocpawia uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8839  – Poz. 1587 i 1588 

§ 1 

Zmienia się treść § 47 uchwapy nr uLVNNNa3072a06 
Rady Miejskiej Wrocpawia z dnia 16 marca 2006 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla zespopu urbanistycznego 
ktabpowice ktare NN, który otrzymuje brzmienie: 
„§ 47. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala 
się wysokość stawki procentowej, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 3,0%.” 

§ 2 

Wykonanie uchwapy powierza się Prezydentowi Wro-
cpawia. 

§ 3 
Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 30 dni od dnia 
jej ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

WNIZPRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

 

 

 

 

1588 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU WROCŁAWIA 

z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla zespołu urbanistycznego Ctabłowice Północne we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w 
związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
uchwapy nr uuNNa1842a04 Rady Miejskiej Wrocpawia z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla zespopu urbanistycznego ktabpowice Póp-
nocne (Wiuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocpawia Nr 4, poz. 1349) Rada 
Miejska Wrocpawia uchwala, co następuje: 

 

R o z d z i a p  1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla zespopu urbanistycznego ktabpowice Pópnocne, 
zwany dalej planem, który obejmuje obszar ograni-
czony od zachodu dziapką nr 14 AM 7 obręb kta-
bpowice, ulicą ktabpowicką, od pópnocy i wschodu 
linią kolejową, od popudnia ulicami Górecką, Wep-
nianą i ktarobielawską. 

2. Zapącznikami do uchwapy są: 
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

pącznik nr 1 do uchwapy; 
2) stwierdzenie zgodności z ustaleniami ktudium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wrocpaw, stanowiące za-
pącznik nr 2 do uchwapy; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące zapącznik nr 3 do 
uchwapy; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące 
zapącznik nr 4 do uchwapy; 

3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie 
określenia granic i sposobu zagospodarowania tere-
nów górniczych zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, a także terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi ze względu na niewystępo-
wanie takich terenów. 

4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica terenu objętego planem, 
b) linia rozgraniczające tereny, 
c) obowiązująca linia zabudowy, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
e) granica obszaru obniżonej zabudowy, 
f) granica obszaru podwyższonej zabudowy, 
g) granica obszaru lokalizacji zabudowy miesz-

kaniowej przy kolei, 
h) rejon lokalizacji dominanty, 
i) granica strefy ochrony konserwatorskiej, do-

tyczącej zabytków archeologicznych, 
j) stanowisko archeologiczne, 
k) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 

2) symbole – oznaczenia cyfrowe i literowe doty-
czące terenów. 

5. Pozostape oznaczenia mają charakter informacyjny. 

§ 2 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) uchwapa – niniejsza uchwapa; 
2) rysunek planu – graficzny zapis planu, przed-

stawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:2000; 

3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem; 
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4) strefa – zbiór terenów, dla których obowiązuje 
ta sama grupa ustaleń; 

5) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, 
który koncentruje uwagę obserwatora w pew-
nym obszarze zabudowy ze względu na swoją 
wysokość; 

6) rejon lokalizacji dominanty – obszar w którym 
dopuszczalna jest lokalizacja dominanty; 

7) obowiązująca linia zabudowy – linia określają-
ca usytuowanie frontowej ściany lub części 
ściany budynku lub jednego z budynków na 
dziapce na poziomie parteru; 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych w 
ustaleniach planu budowli naziemnych niebę-
dących liniami przesypowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu; 

9) obszar obniżonej zabudowy – obszar, w któ-
rym należy lokalizować zabudowę niższą niż 
podstawowa ustalona dla danego terenu;  

10) obszar podwyższonej zabudowy – obszar, w 
którym należy lokalizować zabudowę wyższą 
niż podstawowa ustalona dla danego terenu; 

11) przeznaczenie terenu lub obiektu – jest to ka-
tegoria przeznaczenia lub dziapalności, które ja-
ko jedyne są dopuszczone w danym terenie lub 
obiekcie;    

12) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować w danym terenie lub obszarze w 
sposób określony w ustaleniach planu; 

13) przeznaczenie uzupepniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która uzupepnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

14) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przypącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod kosze na śmieci, śmietniki; 

15) uspugi – budynki wolno stojące lub lokale, bę-
dące częścią innego budynku przeznaczone do 
prowadzenia dziapalności, związanych z zaspo-
kojeniem potrzeb ludzkich, wykonywanych 
przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz in-
nych podmiotów w celu zaspokojenia ich po-
trzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych, ta-
kich jak obspuga firm i klientów, finanse, han-
del detaliczny, rzemiospo, gastronomia, sport, 
rekreacja, wypoczynek, kultura, zdrowie, edu-
kacja i wychowanie oraz administracja; 

16) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek 
powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich 
kondygnacji nadziemnych, w zewnętrznym ob-
rysie, obiektów kubaturowych zlokalizowanych 
na dziapce lub terenie ograniczonym liniami 
rozgraniczającymi, wraz powierzchnią podda-
szy, liczoną zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, do powierzchni dziapki lub terenu netto; 

17) uciążliwość – jest to zjawisko lub stan, utrud-
niający życie mieszkańcom i wppywający nega-
tywnie na środowisko, takie jak hapas, wibra-
cje, zanieczyszczenie powietrza czy zanie-

czyszczenie odpadami; za obiekty i funkcje 
uciążliwe uznaje się takie, które spowodować 
mogą obniżenie, wymaganych przepisami 
szczegópowymi, standardów środowiska; 

18) trasa rowerowa – czytelny spójny ciąg różnych 
rozwiązań technicznych, funkcjonalnie pączący 
poszczególne części miasta i obejmujący wy-
dzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy 
rowerowe, ulice uspokojonego ruchu, strefy 
zamieszkiwania, skróty rowerowe, drogi nie-
publiczne o mapym ruchu (w porozumieniu  
z zarządcą takiej drogi) oraz inne odcinki, które 
mogą być bezpieczne i wygodnie wykorzysta-
ne przez rowerzystów; 

19) strefa ochronna od linii kolejowej – obszar za-
warty w pasie 100 m od linii skrajnego toru 
kolejowego, na którym zakazuje się lokalizo-
wania dziapalności związanej z produkcją i ob-
rotem substancjami patwopalnymi, wybucho-
wymi, żrącymi i pylącymi stanowiącymi poten-
cjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego. 

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 3 

1. Ustala się grupy kategorii przeznaczenia terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa; 
2) zabudowa uspugowa; 
3) komunikacja drogowa; 
4) zieleń; 
5) wody powierzchniowe; 
6) infrastruktura techniczna. 

2. Ustala się kategorie przeznaczenia terenów: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przez 

co należy rozumieć teren, na którym w sposób 
określony w ustaleniach planu, przewiduje się 
lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub ich zespopów wraz z przeznacze-
niem uzupepniającym oraz funkcjami garażo-
wymi, gospodarczymi oraz obiektami lub bu-
dowlami rekreacyjno sportowymi, przeznaczo-
nymi na użytek wpasny; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – przez 
co należy rozumieć teren, na którym w sposób 
określony w ustaleniach planu, przewiduje się 
lokalizację budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych lub ich zespopów wraz z przeznacze-
niem uzupepniającym oraz funkcjami garażo-
wymi i obiektami lub budowlami rekreacyjno- 
sportowymi, przeznaczonymi na użytek wpa-
sny; 

3) zabudowa mieszkaniowo-uspugowa – przez co 
należy rozumieć popączenie w ramach jednego 
obiektu funkcji mieszkaniowej oraz funkcji 
uspugowej; 

4) obspuga firm i klientów – przez co należy ro-
zumieć tereny lokalizacji biur i lokali związa-
nych z dziapalnościami takimi jak: 
a) informatyka i dziapalności pokrewne (opro-

gramowanie, tworzenie baz danych, prze-
twarzanie danych, doradztwo z zakresu 
sprzętu komputerowego i tym podobne), 

b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w dziedzinach nauk przyrodniczych, spo-
pecznych i humanistycznych, 
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c) dziapalność prawnicza, 
d) rachunkowość, księgowość, doradztwo, re-

klama, 
e) pracownie architektoniczne i artystyczne, 
f) biura podróży i agencje turystyczne, 
g) fotografowanie, poligrafia, badanie opinii 

publicznych, tpumaczenia, 
h) rekrutacje pracowników, inwigilacja i ochro- 

na; 
5) finanse – przez co należy rozumieć tereny loka-

lizacji biur i lokali, o powierzchni nie większej 
niż 200 m2, związanych z dziapalnościami ta-
kimi jak: 
a) pośrednictwo finansowe, 
b) dziapalności banków, domów maklerskich, 

instytucji zajmujących się obspuga finanso-
wa, 

c) dziapalności instytucji związanych z ubez-
pieczeniami i funduszami inwestycyjnymi; 

6) handel detaliczny – przez co należy rozumieć 
tereny lokalizacji obiektów uspugowych, zwią-
zanych z dziapalnościami takimi jak sprzedaż 
detaliczna towarów w sklepach z wypączeniem 
sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów me-
chanicznych; 

7) rzemiospo – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów uspugowych lub drobnej 
dziapalności wytwórczej takich jak, punkty na-
prawy artykupów przeznaczenia osobistego i 
użytku domowego, uspugi drobne jak szewc, 
fryzjer, optyk, kuśnierz, magiel, pralnia, wypo-
życzanie multimediów, uspugi kserograficzne i 
introligatorskie oraz gabinety kosmetyczne; 

8) gastronomia – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów uspugowych takich jak, 
kawiarnie, restauracje, puby, winiarnie; 

9) sport, rekreacja, wypoczynek – przez co nale-
ży rozumieć tereny lokalizacji obiektów i urzą-
dzeń sportowych, sportowo-rehabilitacyjnych, 
urządzeń i obiektów rozrywkowych, obiektów 
gastronomiczno-rekreacyjnych, obiektów spu-
żących poprawie kondycji fizycznej, ośrodków 
sportowo-rekreacyjnych i centrów edukacyjno-
rozrywkowych; 

10) kultura – przez co należy rozumieć tereny loka-
lizacji obiektów uspugowych takich jak kina, 
teatry, muzea, galerie sztuki, kluby, biblioteki, 
ośrodki kultury, w tym również obiektów 
otwartych spużącym wyżej wymienionym ce-
lom; 

11) zdrowie – przez co należy rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizację przychodni, po-
radni, zespopów gabinetów lekarskich, rehabili-
tacyjnych i opieki spopecznej; 

12) edukacja i wychowanie – przez co należy ro-
zumieć tereny wraz z budynkami przeznaczo-
nymi pod lokalizację szkopy, przedszkola, gim-
nazjum, liceum oraz innych jednostek związa-
nych z nauczaniem i wychowaniem wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą sportową; 

13) administracja – przez co należy rozumieć loka-
lizację obiektów związanych z administracją 
wszystkich rodzajów i szczebli oraz instytu-
cjami kojarzonymi z dziapalnością publiczną ta-
kimi jak policja, straż pożarna; 

14) produkcja – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów drobnej dziapalności wy-
twórczej takich jak obspuga i naprawa pojaz-
dów mechanicznych, sprzedaż części i akceso-
riów do pojazdów mechanicznych, cięcie i ob-
róbka elementów drewnianych; 

15) zieleń urządzona – przez co należy rozumieć 
tereny zagospodarowane zielenią niską, średnią 
i wysoką wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
takimi jak place zabaw, ścieżki, obiekty mapej 
architektury a także towarzyszące zbiorniki  
i cieki wodne; 

16) wody powierzchniowe – przez co należy rozu-
mieć tereny zbiorników wodnych; 

3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla nich ustalone w planie. 

§ 4 

Ustala się zasady dotyczące ochrony i ksztaptowania 
padu przestrzennego: 
1) dopuszcza się przerwanie obowiązującej lub nie-

przekraczalnej linii zabudowy przez tereny komuni-
kacji wewnętrznej; 

2) dopuszcza się uspugi wbudowane w partery budyn-
ków, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią ina-
czej; 

3) zakazuje się lokalizowania garaży wolno stojących  
i ich zespopów; 

4) zakazuje się lokalizowania wolno stojących budyn-
ków gospodarczych; 

5) zakazuje się lokalizowania hurtowni, placów targo-
wych, hal targowych oraz obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

§ 5 

Ustala się zasady dotyczące ochrony środowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 
1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy prze-

znaczyć na zieleń; 
2) istniejące nasadzenia należy, w miarę możliwości, 

zachować i wykorzystać do uksztaptowania zespo-
pów zieleni wysokiej; 

3) dopuszcza się w razie konieczności wycinkę zdro-
wych drzew pod warunkiem stosowania zasady 
kompensacji przyrodniczej, polegającej na posadze-
niu w zamian za jedno drzewo wycięte trzech 
drzew w innym miejscu w granicach dziapki; 

4) należy zachować zbiorniki wodne otoczone, w mia-
rę możliwości, zielenią; 

5) należy pozostawić naturalny charakter zarysu linii 
brzegowej zbiorników wodnych; 

6) należy wprowadzić obudowę biologiczną cieków 
wodnych zielenią; 

7) w przypadku lokalizacji funkcji wrażliwych na hapas 
w zasięgu uciążliwości hapasu komunikacyjnego, 
należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia te-
renu i obiektu, takie jak ekrany akustyczne, zieleń 
izolacyjna oraz podwyższona izolacyjność materia-
pów budowlanych obiektu; 

8) obowiązują standardy akustyczne, określone prze-
pisami szczególnymi, dla wymienionych terenów 
zaliczonych do następujących rodzajów terenów w 
rozumieniu Prawa ochrony środowiska: 
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, 
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b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UO jak dla terenów zabudowy zwią-
zanej ze stapym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i mpodzieży, 

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MNU oraz UMN jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uspuga-
mi rzemieślniczymi, 

d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MW, MWU, UZ, W+ZP oraz W+Uk 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszkiwania zbiorowego. 

§ 6 

Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspópczesnej: 
1) na capym obszarze planu wprowadzona jest strefa 

ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabytków ar-
cheologicznych, w której warunkuje się opiniowanie 
prac ziemnych z wpaściwymi spużbami ochrony za-
bytków; 

2) w obrębie stanowiska archeologicznego nr 16 – 
znaleziska z okresu neolitu, zaznaczonego na ry-
sunku planu oraz w przypadku odkryć zabytków ar-
cheologicznych na pozostapym obszarze, warunkuje 
się przeprowadzenie badań archeologicznych za po-
zwoleniem wpaściwych spużb ochrony zabytków; 

3) ochroną konserwatorską objęte są obiekty znajdu-
jące się pod następującymi adresami: Ihwapkowska 
1-3, 2-4, 5-7 i 6; Gpówna 3a5, 13, 15, 17, 19, 23, 
27, 29, 33, 35, 37 i 80; ktabpowicka 75, 109a, 
109b, 111, 111a do 111d, 113a115, 113a do 
113d, 117, 117a do 117d, 119, 119a do 119d, 
137, 139 i 141; ktarobielawska 2, 4-6, 8-10, 12-
14, 16-18, 20-22, 28-30, 32-34, 36-38, 40-42, 
46, 48-50 i 52 oraz Towarowa 3 i 4, wymienione 
w gminnej ewidencji zabytków i oznaczone na ry-
sunku planu. 

§ 7 

Ustala się zasady dotyczące wymagań wynikających  
z potrzeb ksztaptowania przestrzeni publicznych: 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych oraz na terenie dróg wewnętrznych 
dopuszcza się lokalizację obiektów mapej architektu-
ry, tymczasowych obiektów uspugowo-handlowych 
i zieleni, a także dopuszcza się lokalizację nośników 
reklamowych o powierzchni do 1 m2, sytuowanych 
na elementach infrastruktury drogowej, ponad 
skrajnią drogową; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-
Z, 4 KD-L, 5 KD-L, 11KD-D i 12KD-D dopuszcza się 
lokalizację wolno stojących nośników reklamo-
wych; 

3) na terenach mieszkaniowo-uspugowych, oznaczo-
nych symbolami MWU, dopuszcza się lokalizację 
zieleni, obiektów mapej architektury oraz lokalizację 
nośników reklamowych; 

4) na terenach zieleni urządzonej oznaczonej symbo-
lem ZP dopuszcza się lokalizację obiektów mapej ar-
chitektury i tymczasowych obiektów uspugowo-
handlowych. 

§ 8 

Ustala się zasady dotyczące ksztaptowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy ustala rysunek planu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala rysunek 

planu; 
3) dopuszcza się dachy ppaskie, o nachyleniu do 10%; 
4) dopuszcza się dachy symetryczne dwu i wielospa-

dowe o nachyleniu popaci 350 – 550; 
5) dopuszcza się poddasze użytkowe; 
6) dachy strome należy pokryć dachówką lub materia-

pami dachówkopodobnymi; 
7) dopuszcza się w dachach stromych okna popacio-

we, a także lukarny pojedyncze lub pączone w ze-
spopy. 

§ 9 

Ustala się zasady dotyczące szczegópowych zasad 
scalania i podziapu nieruchomości: 
1) zakazuje się wydzielania dziapek pozbawionych do-

stępu do drogi publicznej lub pozbawionych dostę-
pu do drogi publicznej poprzez inną dziapkę, która 
jest wydzieloną geodezyjnie drogą; 

2) dopuszcza się scalanie i wtórne podziapy dziapek; 
3) dopuszcza się wydzielenie dziapek spużących po-

większeniu innej dziapki budowlanej, mającej dostęp 
do drogi publicznej lub wewnętrznej; 

4) dopuszcza się inne, niż wskazane na rysunku planu, 
podziapy terenu pod dziapki budowlane, wynikające 
z warunków użytkowania i wpadania terenu, przy 
zachowaniu następujących parametrów: 
a) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 

wolno stojącej nie mogą być większe niż  
1200 m2 i nie mogą być mniejsze niż 600 m2, 

b) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej wolno stojącej nie może być większa niż 
30 m i nie może być mniejsza niż 18 m, 

c) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej nie mogą być większe niż 900 m2 nie 
mogą być mniejsze niż 450 m2, 

d) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej bliźniaczej nie może być większa niż  
19 m i nie może być mniejsza niż 12 m, o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, 

e) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej nie mogą być większe niż 600 m2 
nie mogą być mniejsze niż 300 m2, 

f) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej szeregowej nie może być większa niż  
9 m i nie może być mniejsza niż 7 m, o ile usta-
lenia dla terenów nie stanowią inaczej, 

5) dla innych form zabudowy nie ustala się szczegól-
nych wymagań w zakresie powierzchni dziapki, o ile 
ustalenia szczegópowe nie stanowią inaczej; 

6) dopuszcza się kąt popożenie co najmniej jednej  
z granic dziapek w stosunku do pasa drogowego od 
1350 do 450;  

7) dopuszcza się odstępstwa od punktu 6 w szczegól-
nych przypadkach, uzasadnionych warunkami tere-
nowymi. 

§ 10 

Ustala się zasady dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy komunikacji: 
1) należy zorganizować miejsca parkingowe dla samo-

chodów osobowych w ilości: 
a) co najmniej 1,5 miejsca na każde mieszkanie, 

wliczając w to garaż wbudowany, dla każdego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
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b) co najmniej 2 miejsca dla samochodu osobowe-
go, wliczając w to garaż wbudowany, dla każ-
dego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

c) co najmniej 1 miejsce na 40 m2 powierzchni 
użytkowej uspug, 

2) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych w formie garażu wbudo-
wanego w kondygnację podziemną lub parter bu-
dynków; 

3) obspuga komunikacyjna terenów od wyznaczonych 
na rysunku planu przylegpych terenów ulic lokal-
nych, dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia 
dla terenów nie stanowią inaczej; 

4) dopuszcza się urządzenie ulic dojazdowych i we-
wnętrznych w formie pieszo-jezdnej lub z wydzielo-
nymi chodnikami, o ile ustalenia dla terenów nie 
stanowią inaczej, przy zachowaniu wymaganych 
przepisami szczególnymi odlegpości krawężnika od 
wyznaczonej w planie linii zabudowy. 

§ 11 

1. Ustala się zasady infrastruktury technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić 

w obrębie linii rozgraniczających ulic; 
2) projektowany ukpad poszczególnych sieci uzbro-

jenia technicznego należy, w miarę możliwości, 
sytuować równolegle w stosunku do istnieją-
cych i planowanych linii rozgraniczających ulic; 

3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 i 
2 dopuszcza się wypącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tych ustaleń; 

4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach wpasnych inwestorów, 
pod warunkiem zgodności z ustaleniami, o któ-
rych mowa w rozdziapach 1 i 2 niniejszej uchwa-
py; 

5) realizacja kompleksowego uzbrojenia technicz-
nego w ramach budowy ukpadu komunikacyjne-
go; 

6) demontaż wszystkich nieczynnych sieci uzbroje-
nia technicznego wraz z modernizacją, przebu-
dową lub budową ukpadu komunikacyjnego; 

7) przebudowa istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-

gowej;  
2) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukpa-

dach pierścieniowych, zapewniających ciągpość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe; 

3) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na zbyt mape przekroje lub zpy stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i o odpowiednim ciśnieniu. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, 
komunalnych i przemyspowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków do kolektora Wystrzyca 

oraz kolektora Odra; 
2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 

wszystkich obszarów zainwestowania; 
3) budowę przepompowni ścieków na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 K; 

4) dopuszcza się budowę dodatkowych przepom-
powni ścieków, stosownie do potrzeb, zlokali-
zowanych na terenach wpasnych inwestorów; 

5) podczyszczenie ścieków, z terenów wyznaczo-
nych w planie pod zabudowę uspugową i rze-
mieślniczą, o przekroczonych dopuszczalnych 
wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowa-
dzeniem do kanalizacji, na terenach wpasnych 
inwestorów. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i grun-
towych ustala się: 

1) odprowadzenie wód opadowych, istniejącym 
oraz planowanym systemem sieci deszczowej, 
do odbiorników należących do zlewni rzeki Wy-
strzycy; 

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych; 

3) usunięcie z wód deszczowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one 
wartości określone w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lub do odbiornika, za pomocą osadni-
ków i separatorów zlokalizowanych na terenie 
wpasnym inwestora; 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 3;  

5) stosowanie rozwiązań technicznych spużących 
zatrzymaniu wód w obrębie posesji; 

6) dopuszcza się oprowadzenie wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej za zgodą wpaściciela 
sieci; 

7) likwidacje rowów melioracyjnych, kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem i nieposiada-
jących wpączenia do nich innych rowów lub 
kanapów deszczowych, poprzez zastosowanie 
odpowiedniego sytemu drenażowego; 

8) zarurowanie rowów melioracyjnych, kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem i posia-
dających wpączone do nich inne rowy lub wlo-
ty kanapów deszczowych; 

9) obowiązek upożenia jednostronnego drenażu 
wzdpuż kanapu, o którym mowa w pkt 8; 

10) rozwiązania techniczne w zakresie pkt 7 i 8 
muszą uwzględniać doppyw wód pochodzących 
z obszaru capej zlewni rowu, przewidzianego 
do zarurowania lub likwidacji; 

11) modernizację istniejącego systemu drenażowe-
go, kolidującego z planowanym zainwestowa-
niem i wpączenie go do nowo projektowanego 
systemu odwadniającego; 

12) rozwiązanie utrzymania odpowiedniego pozio-
mu wód gruntowych indywidualnie dla po-
szczególnych obiektów, w zależności od ich 
funkcji oraz posadowienia najniższego po-
mieszczenia w obiekcie; 

13) obowiązek pozostawienia pasa terenu o szero-
kości co najmniej 3 m, wolnego od zabudowy, 
wzdpuż górnych krawędzi skarp brzegów ro-
wów, umożliwiającego prowadzenie prac kon-
serwacyjnych; 

14) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej w odlegpości mniejszej niż 3 m od 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8844  – Poz. 1588 

górnych krawędzi skarp brzegów rowów, z 
wyjątkiem urządzeń spużących do podczysz-
czania wód opadowych; 

15) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci  
i urządzeń melioracji szczegópowych należy 
sporządzić dokumentację techniczną, zawiera-
jącą sposób jej odbudowy. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dostawę gazu z miejskiej sieci gazowej średnie-

go i niskiego ciśnienia; 
2) rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w pkt 

1 na tereny wyznaczone w planie pod zabudo-
wę, 

3) zakaz krzyżowania się projektowanych gazocią-
gów z torami kolejowymi na terenach kolejo-
wych objętych zasięgiem konstrukcji mosto-
wych i wiaduktowych, oraz na terenie stacji ko-
lejowej Wrocpaw Pracze. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i pla-
nowanej sieci średniego i niskiego napięcia; 

2) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii 
elektroenergetycznych średniego i niskiego na-
pięcia oraz budowę stacji transformatorowych 
wnętrzowych, wykonanych w zależności od 
sposobu zagospodarowania terenów jako 
obiekty wolno stojące, wbudowane lub dobu-
dowane; 

3) lokalizację nowych stacji transformatorowych 
wolno stojących na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 2Z, 3Z, 4Z, 5Z;  

4) budowę stacji transformatorowych na terenach 
planowanej zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i uspugowej, w ilości i w rejonach loka-
lizacji określonych przez zarządzającego siecią, 
stosownie do zapotrzebowania mocy; 

5) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 3 i 4 stosownie 
do potrzeb, zlokalizowanych na terenie wpa-
snym inwestora; 

6) likwidację stacji transformatorowej spupowej  
R-2699, znajdującej się na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem 5MN, po wybu-
dowaniu stacji wnętrzowej, zlokalizowanej na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 4Z; 

7) likwidację stacji transformatorowej spupowej  
R-3077, znajdującej się na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem 7MW, po wybu-
dowaniu stacji wnętrzowej, zlokalizowanej na 
tym terenie; 

8) skablowanie napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego i niskiego napięcia, koli-
dujących z planowanym zainwestowaniem; 

9) przebudowę kablowych linii elektroenergetycz-
nych średniego i niskiego napięcia, kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem; 

10) zakaz budowy napowietrznych linii elektro-
energetycznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w cieppo ustala się: 
1) realizację lokalnych źródep cieppa na paliwo gazowe, 

ppynne lub wykorzystanie energii elektrycznej i od-
nawialnych źródep energii; 

2) stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności  
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 

3) likwidację lub modernizację istniejących lokal-
nych kotpowni na paliwo stape, o wysokim stop-
niu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń,  
o których mowa w pkt 2; 

4) wykorzystanie energii cieplnej z miejskiej sieci 
cieppowniczej w przypadku wpączenia obszaru 
planu do tego systemu. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiązują zasady określone w przepisach szczegól-
nych i aktach prawa miejscowego; dopuszcza się 
lokalizowanie pojemników do prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów. 

9. W zakresie uspug telekomunikacyjnych ustala się: 
1) przypączenie do sieci telefonicznej; 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych w miarę 

możliwości we wspólnych kanapach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sie-
ci; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych tele-
fonii komórkowej na terenach zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i uspugowej na budyn-
kach pod warunkiem, że wysokość anteny wraz 
z konstrukcją wsporczą oraz urządzeń technolo-
gicznych nie będzie większa niż 1a3 wysokości 
budynku; 

4) dopuszcza się lokalizowanie masztów urządzeń 
przekaźnikowych telekomunikacji pod warun-
kiem, że odlegpość od obszaru kolejowego bę-
dzie większa niż capkowita wysokość urządze-
nia; 

5) zakaz budowy wolno stojących wież telefonii 
komórkowej. 

R o z d z i a p  2 

Ustalenia dla stref 

§ 12 

1. Dla strefy, oznaczonej symbolem MW, ustala się 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 

może być większa niż 5 – w tym piąta kondy-
gnacja wypącznie w formie poddasza użytkowe-
go, z zastrzeżeniem pkt 3 i o ile ustalenia dla te-
renów nie stanowią inaczej; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4  
i o ile ustalenia dla terenów nie stanowią ina-
czej; 

3) wysokość dominanty nie może być większa niż 
6 kondygnacji nadziemnych – szósta wypącznie 
w formie poddasza użytkowego, o ile ustalenia 
dla terenów nie stanowią inaczej; 

4) wysokość dominanty nie może być większa niż 
20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 24 m mierzona do najwyższego punktu w 
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dachu, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią 
inaczej; 

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 

być większy niż 1,0; 
2) w przypadku zlokalizowania uspug należy urzą-

dzić dodatkowe miejsca parkingowe, wg zasad 
zawartych w § 10; 

3) należy lokalizować dominanty jak na rysunku 
planu; 

4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 
ustalenie dotyczące ochrony i ksztaptowania śro-
dowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny 
zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców 
na powierzchni nie mniejszej niż 40% dziapki bu-
dowlanej. 

§ 13 

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MWU ustala się 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowo-
uspugowej. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 

może być większa niż 5 kondygnacji – w tym 
piąta kondygnacja wypącznie w formie poddasza 
użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie 
może być większa niż 6 kondygnacji – szósta 
wypącznie w formie poddasza użytkowego;  

4) wysokość dominanty nie może być większa niż 
20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 24 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu. 

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) należy stosować wskaźnik intensywności zabu-

dowy nie większy niż 1,0; 
2) należy lokalizować dominanty jak na rysunku 

planu; 
3) należy lokalizować uspugi w parterach zabudo-

wy; 
4) dopuszcza się lokalizację uspug w kondygnacji 

nad parterem; 
4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 

ustalenie dotyczące ochrony i ksztaptowania śro-
dowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny 
zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców 
na powierzchni nie mniejszej niż 20% dziapki bu-
dowlanej. 

§ 14 

1. Dla strefy, oznaczonej symbolem MN, ustala się 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy: 

1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być 
większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wy-
pącznie w formie poddasza użytkowego; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

3) dopuszcza się możliwość rozbudowy istnieją-
cych budynków mieszkalnych, jeśli pozwalają na 
to przepisy szczególne; 

4) dla nowej zabudowy oraz w przypadku rozbu-
dowy zabudowy istniejącej ustala się wskaźniki 
intensywności zabudowy: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej 

– 0,5; 
b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 

0,6; 
c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej oraz 

zabudowy mieszkaniowo-uspugowej – 0,8; 
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się 

dobudowanie garażu do istniejącego budynku, w 
którym dotychczas nie zlokalizowano garażu wbu-
dowanego. 

§ 15 

1. Dla strefy, oznaczonej symbolem MNU, ustala się 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z zabudową produkcyjno-uspugową. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być 

większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wy-
pącznie w formie poddasza użytkowego;  

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy – 
0,8; 

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zabudowa produkcyjno-uspugowa w odlegpości 

od linii kolejowej zapewniającej zachowanie do-
puszczalnego natężenia hapasu i wibracji, okre-
ślonego w odrębnych przepisach, przy uwzględ-
nieniu dodatkowych zabezpieczeń: w formie zie-
leni izolacyjnej, lokalizacji od strony torów po-
mieszczeń niezwiązanych ze stapym przebywa-
niem ludzi, stosowania materiapów budowlanych 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz 
doborze odpowiedniej konstrukcji obiektów od-
pornej na drgania, 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odle-
gpości od linii kolejowej zapewniającej zachowa-
nie dopuszczalnego natężenia hapasu i wibracji, 
określonego w odrębnych przepisach, przy 
uwzględnieniu dodatkowych zabezpieczeń: w 
formie zieleni izolacyjnej, lokalizacji od strony to-
rów pomieszczeń niezwiązanych ze stapym prze-
bywaniem ludzi, stosowania materiapów budow-
lanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej 
oraz doborze odpowiedniej konstrukcji obiektów 
odpornej na drgania, 
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3) należy przeznaczyć 30% powierzchni dziapki na 
zieleń; 

4) na terenie oznaczonym symbolem 1MNU należy 
pozostawić istniejący szpaler drzew. 

R o z d z i a p  3 

Ustalenia dla terenów 

§ 16 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
1MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązuje 
ustalenie – wyznacza się dominanty u zbiegu ulic 
1KD-Z i 4KD-L oraz na osi ulicy 10 KD-D jak na ry-
sunku planu; 

4. Obowiązuje zakaz wjazdu na teren, o którym mowa 
w ust. 1, z ulicy 1KD-Z. 

§ 17 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 2MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) należy stosować regularny, uporządkowany 

ukpad kompozycji przestrzennej z budynkami 
mieszkalnymi sytuowanymi prostopadle lub 
równolegle do drogi 1KD-Z; 

2) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 1KD-Z  
i 4KD-L, jak na rysunku planu. 

§ 18 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 3MW i 4MW. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrze-
żeniem ust. 3. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) należy stosować regularny, uporządkowany ukpad 
kompozycji przestrzennej z budynkami mieszkalny-
mi sytuowanymi prostopadle lub równolegle do 
drogi 10KD-D w pasie szerokości 100 metrów od 
linii rozgraniczającej ulicy  
10KD-D; 
2) wyznacza się obszar obniżonej zabudowy jak na 

rysunku planu; 
3) w obszarze obniżonej zabudowy liczba kondy-

gnacji nadziemnych nie może być większa niż  
4 – w tym czwarta kondygnacja wypącznie jako 
poddasze użytkowe; 

4) w obszarze obniżonej zabudowy wysokość za-
budowy nie może być większa niż 12 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego gzym-
su lub okapu i nie może być większa niż 16 m, 
mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu; 

5) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy 
jak na rysunku planu; 

6) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kon-
dygnacji nadziemnych nie może być większa niż 
6 – w tym szósta kondygnacja wypącznie jako 
poddasze użytkowe; 

7) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość 
zabudowy nie może być większa niż 20 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego gzym-
su lub okapu oraz nie może być większa niż  
24 m mierzona do najwyższego punktu w da-
chu. 

§ 19 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 5MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrze-
żeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 4KD-L  

i 11KDW, jak na rysunku planu; 
2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy parte-

ru w odlegpości 6 m od linii brzegowej zbiornika 
wodnego; 

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy nad-
wieszonej nad parterem w odlegpości 6 m w 
gpąb zbiornika wodnego od jego linii brzegowej; 

4) dopuszcza się podparcie zabudowy nadwieszo-
nej nad lustrem wody spupami konstrukcyjnymi 
wbitymi w dno zbiornika wodnego;  

5) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej 
nad zbiornikiem wodnym, w parterze od strony 
zbiornika wodnego dopuszcza się tylko uspugi 
gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kul-
tury;  

6) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej 
nad zbiornikiem wodnym dopuszcza się uspugi 
na kondygnacji nad parterem budynku; 

7) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy, 
jak na rysunku planu;  

8) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kon-
dygnacji nadziemnych nie może być większa niż 
6 – w tym szósta kondygnacja wypącznie jako 
poddasze użytkowe; 

9) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość 
zabudowy nie może być większa niż 20 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego gzym-
su lub okapu oraz nie może być większa niż  
24 m, mierzona do najwyższego punktu w da-
chu. 

§ 20 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 6MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrze-
żeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 4KD-L  

i 12KDW, jak na rysunku planu; 
2) wyznacza się obszar obniżonej zabudowy, jak na 

rysunku planu; 
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3) w obszarze obniżonej zabudowy liczba kondy-
gnacji nadziemnych nie może być większa niż  
4 – w tym czwarta kondygnacja wypącznie jako 
poddasze użytkowe, 

4) w obszarze obniżonej zabudowy wysokość za-
budowy nie może być większa niż 12 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego gzym-
su lub okapu oraz nie może być większa niż  
16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu dachu. 

§ 21 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 7MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrze-
żeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) dopuszcza się wolno stojące obiekty uspug han-

dlu o powierzchni sprzedażowej do 2000 m2, 
2) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy, 

jak na rysunku planu; 
3) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kon-

dygnacji nadziemnych nie może być mniejsza niż 
6 – w tym szósta kondygnacja wypącznie jako 
poddasze użytkowe; 

4) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość 
zabudowy nie może być większa niż 20 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego gzym-
su lub okapu oraz nie może być większa niż 24 
m, mierzona do najwyższego punktu w dachu. 

§ 22 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 8MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14. 

§ 23 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 9MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14, z za-
strzeżeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 1KD-Z  
i 2KD-Z jak na rysunku planu; 

2) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie 
może być większa niż 7 – w tym siódma kon-
dygnacja wypącznie jako poddasze użytkowe; 

3) wysokość zabudowy dominanty nie może być 
większa niż 24 m, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może 
być większa niż 28 m, mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu; 

4) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy 
jak na rysunku planu; 

5) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba 
kondygnacji nadziemnych nie może być więk-
sza niż 6 – w tym szósta kondygnacja wypącz-
nie jako poddasze użytkowe; 

6) w obszarze podwyższonej zabudowy wyso-
kość zabudowy nie może być większa niż  
20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu oraz nie może być 
większa niż 24 m, mierzona do najwyższego 
punktu w dachu; 

7) dopuszcza się wyprostowanie i regulację linii 
brzegowej zbiornika wodnego, pomiędzy zapa-
maniami linii rozgraniczających tereny w miej-
scach ich styku z linią brzegową; 

8) wyprostowanie linii brzegowej nie może 
zmniejszyć powierzchni zbiornika wodnego; 

9) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
nadwieszonej powyżej parteru w odlegpości  
6 m w gpąb zbiornika wodnego od jego linii 
brzegowej; 

10) dopuszcza się podparcie zabudowy nadwie-
szonej nad lustrem wody spupami konstrukcyj-
nymi wbitymi w dno zbiornika wodnego; 

11) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej 
nad zbiornikiem wodnym, w parterze od strony 
zbiornika wodnego dopuszcza się tylko uspugi 
gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i 
kultury; 

12) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej 
nad zbiornikiem wodnym dopuszcza się uspugi 
na kondygnacji nad parterem budynku. 

§ 24 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 10MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14, z za-
strzeżeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia, dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 1KD-Z  

i 3KD-Z jak na rysunku planu; 
2) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie 

może być większa niż 7 – siódma kondygnacja 
jako poddasze użytkowe; 

3) wysokość zabudowy dominanty nie może być 
większa niż 24 m, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może 
być większa niż 28 m, mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu. 

§ 25 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 1MWU. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15, z za-
strzeżeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 2KD-Z  

i 4KD-L jak na rysunku planu; 
2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy parte-

ru w odlegpości 6 m od linii brzegowej stawu; 
3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy nad-

wieszonej nad parterem w odlegpości 6 m w 
gpąb stawu od jego linii brzegowej; 
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4) dopuszcza się podparcie zabudowy nadwieszo-
nej nad lustrem wody spupami konstrukcyjnymi 
wbitymi w dno stawu; 

5) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej 
nad stawem, w parterze od strony stawu do-
puszcza się tylko uspugi gastronomii, sportu, re-
kreacji, wypoczynku i kultury; 

6) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej 
nad stawem dopuszcza się uspugi w kondygnacji 
nad parterem budynku; 

7) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy 
jak na rysunku planu; 

8) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kon-
dygnacji nadziemnych nie może być większa niż 
6 – szósta kondygnacja wypącznie jako podda-
sze użytkowe; 

9) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość 
zabudowy nie może być większa niż 20 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego gzym-
su lub okapu oraz nie może być większa niż  
24 m, mierzona do najwyższego punktu w da-
chu. 

§ 26 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 2MWU. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15. 

§ 27 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 3MWU. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
ustalenie – wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 
2KD-Z i 4KD-L, jak na rysunku planu. 

§ 28 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku sym-
bolami od 1MN do 13MN. 

2. Na terenach obowiązują ustalenia dla strefy MN, 
zawarte w §16. 

§ 29 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku sym-
bolami od 1MNU do 5MNU. 

2. Na terenach obowiązują ustalenia dla strefy MNU, 
zawarte w §17. 

§ 30 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem UMN z przeznaczeniem: 

1) podstawowym – uspugi handlu detalicznego; 
2) uzupepniającym – zamieszkiwanie powyżej parteru; 
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 

ustalenia, dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 4KD-L  
i 12KD-D jak na rysunku planu; 
2) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie 

może być większa niż 4 – czwarta kondygnacja 
jako poddasze użytkowe; 

3) wysokość zabudowy dominanty nie może być 
większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może 
być większa niż 16 m, mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu; 

4) należy wyeksponować architektonicznie elewa-
cje frontowe zabudowy szkpem, kamieniem na-
turalnym lub innymi wysokiej jakości materiapami 
elewacyjnymi. 

§ 31 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 1UO, z przeznaczeniem – uspugi edukacji i wy-
chowania. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być 

większa niż 4 – czwarta kondygnacja jako pod-
dasze użytkowe; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

3) dopuszcza się rozbudowę istniejących budyn-
ków; 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
ustalenie dotyczące ochrony i ksztaptowania śro-
dowiska – należy przeznaczyć co najmniej 50% te-
renu na zieleń. 

§ 32 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbo-
lem 2UO z przeznaczeniem – uspugi edukacji i wy-
chowania. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być 

większa niż 5 – piąta kondygnacja jako podda-
sze użytkowe; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

3) dopuszcza się rozbudowę istniejących budyn-
ków; 

4) dopuszcza się powyżej 2 kondygnacji nadziem-
nej mieszkania. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązuje 
następujące ustalenie dotyczące ochrony i ksztap-
towania środowiska – należy przeznaczyć co naj-
mniej 50% terenu na zieleń. 

§ 33 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku symbo-
lem UZ, z przeznaczeniem: 
1) podstawowym – uspugi zdrowia; 
2) uzupepniającym – uspugi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
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1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być 
większa niż 4 – czwarta kondygnacja jako pod-
dasze użytkowe; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

3) dopuszcza się rozbudowę istniejących budyn-
ków; 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
ustalenie dotyczące ochrony i ksztaptowania śro-
dowiska – należy przeznaczyć co najmniej 40% te-
renu na zieleń. 

§ 34 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku symbo-
lem W+Uk, z przeznaczeniem: 
1) podstawowym – teren uspug sportu i rekreacji 

oraz teren zbiornika wodnego; 
2) uzupepniającym – zamieszkiwanie powyżej parte-

ru. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 

ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od 

ulicy 11KD-D na 10 m; 
2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od li-

nii brzegowej zbiornika wodnego; 
3) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być 

większa niż 4 – w tym czwarta kondygnacja 
wypącznie jako poddasze użytkowe; 

4) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

5) dopuszcza się budowę pomostu lub mola nad 
powierzchnią zbiornika wodnego. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ochrony i ksztaptowania śro-
dowiska: 
1) dopuszcza się regulację linii brzegowej zbiornika 

wodnego, bez zmniejszania powierzchni lustra 
wody; 

2) zakazuje się regulacji linii brzegowej od strony 
terenów 1MWU i 5MW, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) dopuszcza się regulację linii brzegowej zbiornika 
wodnego od strony terenów 1MWU i 5MW je-
dynie jako wyrównanie linii brzegowej w zakre-
sie niezbędnym dla budowy prostej elewacji bu-
dynku, bez zmniejszania powierzchni lustra wo-
dy. 

§ 35 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku symbo-
lem W+ZP, z przeznaczeniem: 
1) podstawowym – teren zieleni urządzonej oraz 

teren zbiornika wodnego; 
2) uzupepniającym – teren uspug sportu i rekreacji; 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) dopuszcza się zabudowę związaną z funkcją 

uzupepniającą terenu; 

2) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 
może być większa niż 2 – druga kondygnacja ja-
ko poddasze użytkowe; 

3) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu dachu; 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
ustalenie – dopuszcza się regulację linii brzegowej 
zbiornika wodnego, bez zmniejszania powierzchni 
lustra wody. 

§ 36 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z i 6Z, z przeznacze-
niem podstawowym – tereny urządzeń elektroener-
getycznych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. ustala się 
lokalizację stacji transformatorowych. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące uksztaptowania budynków: 
1) należy wybudować w stacjach ściany oddziele-

nia pożarowego; 
2) należy budynki stacji przykryć dachem stromym, 

symetrycznym, krytym dachówką lub materia-
pami dachówkopodobnymi; 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) w przypadku niewykorzystania terenu w capości 

lub w części pod lokalizację stacji transformato-
rowej, dopuszcza się wpączenie terenu do sąsia-
dujących terenów, pod warunkiem zachowania 
przepisów odrębnych i szczególnych; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni; 
3) dopuszcza się wbudowanie stacji transformato-

rowej lokalizowanej na terenie 6Z w zabudowę 
mieszkaniową na terenie 7MW. 

§ 37 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1K, z przeznaczeniem – teren urządzeń 
kanalizacji sanitarnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
lokalizację przepompowni ścieków. 

§ 38 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 
8ZP, z przeznaczeniem – zieleń urządzona. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się lokalizowanie ekranów akustycz-

nych, w celu ochrony zabudowy mieszkaniowej 
od hapasu kolei; 

2) dopuszcza się sytuowanie drzew w sąsiedztwie 
linii kolejowych w odlegpości większej niż będzie 
wynosić ich maksymalna wysokość, nie mniej-
szej jednak niż 15 m od osi skrajnego toru kole-
jowego, 

3) na terenie, oznaczonym symbolem 7ZP, dopusz-
cza się zorganizowanie miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych w zespopach nie więk-
szych niż 10 stanowisk, przedzielonych drze-
wami, ale nie więcej niż 20 stanowisk pącznie. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 
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§ 39 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

od 17,5 do 21 m z lokalnym poszerzeniem prze-
znaczonym na skrzyżowanie; 

2) obustronne chodniki; 
3) trasa rowerowa; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i możliwości; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 40 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 2KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

od 23 m do 31 m z lokalnym poszerzeniem 
przeznaczonym na skrzyżowanie; 

2) obustronne chodniki; 
3) trasa rowerowa; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 41 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 3KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki w zależności od potrzeb; 
3) trasa rowerowa; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 42 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 4KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m  

z lokalnym poszerzeniem w rejonie skrzyżowania 
jak na rysunku planu; 

2) zaleca się skrzyżowanie z terenami 11KD-D, 
12KD-D w formie ronda; 

3) obustronne chodniki; 

4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 
uwarunkowań i potrzeb; 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 43 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

od 20 m do 25 m; 
2) obustronne chodniki; 
3) ścieżka rowerowa; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 44 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 6KD-D i 7KD-D, z przeznaczeniem – uli-
ca klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 45 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 8KD-D, 9KD-Di 16KD-D, z przeznacze-
niem – ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 46 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 10KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) chodniki i zieleń przyuliczna w zależności od lo-

kalnych uwarunkowań i potrzeb; 
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 

na realizację celu publicznego. 

§ 47 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 11KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu – szerokość w liniach rozgraniczających  
12 m; 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 
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§ 48 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 12KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb; 
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 

na realizację celu publicznego. 

§ 49 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 13KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni przy-

ulicznej; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 50 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 14KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) jezdnia zakończona placem do zawracania jak na 

rysunku planu; 
3) dopuszcza się zorganizowanie ulicy w formie 

pieszo-jezdnej; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 51 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 15KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 

1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak 
na rysunku planu; 

2) obustronne chodniki; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 52 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 17KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

§ 53 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 18KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

§ 54 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 19KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 55 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 20KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

§ 56 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 21KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną dziapek 

przylegpych, popożonych w obrębie terenów 
10MN i 11MN, dla których nie ma możliwości 
zapewnienia obspugi od strony przylegpych tere-
nów ulic; 

5. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 57 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 22KDW-P i 23KDW-P, z przeznaczeniem 
– wewnętrzny ciąg pieszy.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

§ 58 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 24KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8852  – Poz. 1588 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 59 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 25KDW, z przeznaczeniem -: ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

§ 60 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 26KD-PR, z przeznaczeniem – ciąg pie-
szo-rowerowy poprowadzony kpadką nad torami ko-
lejowymi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, § 47 obowią-
zuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 61 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 27KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-
sunku planu; 

2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 6Z; 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

R o z d z i a p  4 

Ustalenia koUcowe 

§ 62 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala 
się wysokość stawki procentowej, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 3%. 

§ 63 

Wykonanie uchwapy powierza się Prezydentowi Wro-
cpawia. 

§ 64 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 30 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WNIZPRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
JACEK OSSOWSKI
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ZałZcznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. 
(poz. 1588) 
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ZałZcznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. 
(poz. 1588) 

 
 
 

Ctwierdzenie zgodności planu 
z ustaleniami Ctudium uwarunkowaU i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Wrocław 
 
 
ktwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespopu 
urbanistycznego ktabpowice Pópnocne we Wrocpawiu z ustaleniami ktudium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocpaw, przyjętego uchwapą nr 
uLVNNNa680a98 Rady Miejskiej Wrocpawia z dnia 30 stycznia 1998 roku i zmienionego uchwapą 
nr uuuVa1126a01 Rady Miejskiej Wrocpawia z dnia 5 lipca 2001 roku (Wiuletyn Urzędowy Rady 
Miejskiej Wrocpawia Nr 1, poz. 15 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 
 

ZałZcznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. 
(poz. 1588) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
 
 
Uwagi do projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespopu urbani-
stycznego ktabpowice Pópnocne we Wrocpawiu. 
 
Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla zespopu urbanistycznego ktabpowice 
Pópnocne we Wrocpawiu nie ma uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Wrocpawia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZałZcznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. 
(poz. 1588) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie 
 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należZ do zadaU własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 
Nnwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wpasnych gminy, będą fi-
nansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Zuropejskiej,  
a także ze środków zewnętrznych. 
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1589 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU WROCŁAWIA 

z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                   dla zespołu urbanistycznego Ctabłowice Ctare I i III 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
uchwapy nr uuNNa1843a04 Rady Miejskiej Wrocpawia z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla zespopu urbanistycznego ktabpowice ktare 
N i NNN (Wiuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Nr 4, poz. 1350) Rada Miejska Wro-
cpawia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a p   1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu dla zespopu urbanistycznego ktabpowice kta-
re N i NNN, zwany dalej planem, który obejmuje obszar 
ograniczony ulicami: ktarogajową, ktabpowicką, 
Wepnianą, Świeżą, Piotrkowską, Łącznikiem kta-
bpowickim, wschodnią i popudniową granicą ogro-
dów dziapkowych „Malwa” oraz pópnocnym frag-
mentem ogrodów dziapkowych „Iicha Dolina”. 

2. Zapącznikami do uchwapy są: 
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

pącznik nr 1 do uchwapy;  
2) stwierdzenie zgodności z ustaleniami ktudium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wrocpaw, stanowiące za-
pącznik nr 2 do uchwapy; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące zapącznik nr 3 do 
uchwapy; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące 
zapącznik nr 4 do uchwapy. 

3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie 
określenia granic i sposobu zagospodarowania tere-
nów górniczych zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, a także terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi ze względu na niewystępo-
wanie takich terenów. 

4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linia rozgraniczająca tereny, 
c) obowiązująca linia zabudowy, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
e) granica obszaru obniżonej zabudowy, 
f) rejon lokalizacji dominanty, 
g) oś dominanty, 
h) granica strefy ochrony konserwatorskiej, do-

tyczącej zabytków archeologicznych, 
i) stanowisko archeologiczne, 
j) rejon wsi o metryce średniowiecznej, 

k) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 
2) symbole – oznaczenia literowe i cyfrowe doty-

czące terenów. 
5. Pozostape oznaczenia mają charakter informacyjny. 

§ 2 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) uchwapa – niniejsza uchwapa; 
2) rysunek planu – graficzny zapis planu przed-

stawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
stanowiący zapącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
py; 

3) strefa – zbiór terenów, dla których obowiązuje 
ta sama grupa ustaleń; 

4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem; 

5) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, 
który koncentruje uwagę obserwatora w pew-
nym obszarze zabudowy ze względu na swoją 
wysokość; 

6) rejon lokalizacji dominanty – obszar, w którym 
dopuszczalna jest lokalizacja dominanty; 

7) oś dominanty – linia, na której dopuszczalna 
jest lokalizacja dominanty; 

8) obszar obniżonej zabudowy – obszar, w któ-
rym należy lokalizować zabudowę niższą niż 
ustalona dla danego terenu; 

9) obowiązująca linia zabudowy – linia, określają-
ca usytuowanie frontowej ściany lub części 
ściany budynku lub jednego z budynków na 
dziapce na poziomie parteru, wyznaczona na 
rysunku planu; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych w 
ustaleniach planu budowli naziemnych niebę-
dących liniami przesypowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu, wyznaczona na rysunku planu; 

11) przeznaczenie terenu lub obiektu – jest to ka-
tegoria przeznaczenia lub dziapalności, które ja-
ko jedyne są dopuszczone w danym terenie lub 
obiekcie; 

12) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna 
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dominować w danym terenie lub obszarze w 
sposób określony w ustaleniach planu; 

13) przeznaczenie uzupepniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która uzupepnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

14) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przypącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod kosze na śmieci, śmietniki; 

15) willa wielorodzinna – budynek mieszkalny dla 
3–6 rodzin, o architekturze nawiązującej do 
willi, która może stanowić wspólną wpasność 
mieszkańców lub być podzielona na mniejsze 
części, użytkowane przez poszczególne rodzi-
ny;  

16) uspugi – budynki wolno stojące lub lokale bę-
dące częścią innego budynku, przeznaczone do 
prowadzenia dziapalności, związanych z zaspo-
kojeniem potrzeb ludzkich, wykonywanych 
przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz in-
nych podmiotów w celu zaspokojenia ich po-
trzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych, ta-
kich jak: obspuga firm i klientów, finanse, han-
del detaliczny, rzemiospo, gastronomia, sport, 
rekreacja, wypoczynek, kultura, zdrowie, edu-
kacja i wychowanie oraz administracja; 

17) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek 
powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich 
kondygnacji nadziemnych, w zewnętrznym ob-
rysie, obiektów kubaturowych zlokalizowanych 
na dziapce lub terenie ograniczonym liniami 
rozgraniczającymi, wraz z powierzchnią podda-
szy, liczoną zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, do powierzchni dziapki lub terenu; 

18) uciążliwość – jest to zjawisko lub stan, utrud-
niający życie mieszkańcom i wppywający nega-
tywnie na środowisko, takie jak: hapas, wibra-
cje, zanieczyszczenie powietrza czy zanie-
czyszczenie odpadami; za obiekty (funkcje) 
uciążliwe uznaje się takie, które spowodować 
mogą obniżenie, wymaganych przepisami 
szczegópowymi, standardów środowiska; 

19) trasa rowerowa – czytelny spójny ciąg różnych 
rozwiązań technicznych, funkcjonalnie pączący 
poszczególne części miasta i obejmujący wy-
dzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy 
rowerowe, ulice uspokojonego ruchu, strefy 
zamieszkiwania, skróty rowerowe, drogi nie-
publiczne o mapym ruchu (w porozumieniu  
z zarządcą takiej drogi), ścieżki rowerowe oraz 
inne odcinki, które mogą być bezpieczne i wy-
godnie wykorzystane przez rowerzystów.  

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 3 

1. Ustala się kategorie przeznaczenia terenów: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przez 

co należy rozumieć teren, na którym w sposób 
określony w ustaleniach planu, przewiduje się 
lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub ich zespopów wraz z przeznacze-
niem uzupepniającym oraz funkcjami garażo-

wymi, gospodarczymi oraz obiektami lub bu-
dowlami rekreacyjno-sportowymi, przeznaczo-
nymi na użytek wpasny; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – przez 
co należy rozumieć teren, na którym w sposób 
określony w ustaleniach planu, przewiduje się 
lokalizację budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych lub ich zespopów wraz z przeznacze-
niem uzupepniającym oraz funkcjami garażo-
wymi i obiektami lub budowlami rekreacyjno-
sportowymi, przeznaczonymi na użytek wpa-
sny; 

3) zabudowa mieszkaniowo-uspugowa – przez co 
należy rozumieć popączenie w ramach jednego 
obiektu funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej 
oraz funkcji uspugowej; 

4) obspuga firm i klientów – przez co należy ro-
zumieć tereny lokalizacji biur i lokali związa-
nych z dziapalnościami takimi jak: 
a) informatyka i dziapalności pokrewne, (opro-

gramowanie, tworzenie baz danych, prze-
twarzanie danych, doradztwo z zakresu 
sprzętu komputerowego i tym podobne), 

b) prowadzenie prac badawczo–rozwojowych 
w dziedzinach nauk przyrodniczych, spo-
pecznych i humanistycznych, 

c) dziapalność prawnicza, 
d) rachunkowość, księgowość, doradztwo, re-

klama, 
e) pracownie architektoniczne i artystyczne, 
f) biura podróży i agencje turystyczne, 
g) fotografowanie, poligrafia, badanie opinii 

publicznych, tpumaczenia, 
h) rekrutacje pracowników, inwigilacja i ochro- 

na; 
5) finanse – przez co należy rozumieć tereny loka-

lizacji biur i lokali, o powierzchni nie większej 
niż 200 m2, związanych z dziapalnościami ta-
kimi jak: 
a) pośrednictwo finansowe, 
b) dziapalności banków, domów maklerskich, 

instytucji zajmujących się obspugą finanso-
wą, 

c) dziapalności instytucji związanych z ubez-
pieczeniami i funduszami inwestycyjnymi; 

6) handel detaliczny – przez co należy rozumieć te-
reny lokalizacji obiektów uspugowych, związa-
nych z dziapalnościami takimi jak sprzedaż deta-
liczna towarów w sklepach, z wypączeniem 
sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mecha-
nicznych; 

7) rzemiospo – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów uspugowych lub drobnej 
dziapalności wytwórczej takich jak: punkty na-
prawy artykupów przeznaczenia osobistego  
i użytku domowego, uspugi drobne jak: szewc, 
fryzjer, optyk, kuśnierz, magiel, pralnia, wypo-
życzanie multimediów, uspugi kserograficzne  
i introligatorskie oraz pojedyncze gabinety le-
karskie i kosmetyczne; 

8) gastronomia – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów uspugowych takich jak: 
kawiarnie, restauracje, puby, winiarnie; 

9) sport, rekreacja, wypoczynek – przez co nale-
ży rozumieć tereny lokalizacji obiektów i urzą-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8857  – Poz. 1589 

dzeń sportowych, sportowo-rehabilitacyjnych, 
urządzeń i obiektów rozrywkowych, obiektów 
gastronomiczno-rekreacyjnych, obiektów spu-
żących poprawie kondycji fizycznej, ośrodków 
sportowo-rekreacyjnych i centrów edukacyjno-
rozrywkowych; 

10) kultura – przez co należy rozumieć tereny loka-
lizacji obiektów uspugowych takich jak kina: 
teatry, muzea, galerie sztuki, kluby, biblioteki, 
ośrodki kultury, w tym również obiektów 
otwartych spużących wyżej wymienionym ce-
lom; 

11) zdrowie – przez co należy rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizację przychodni, po-
radni, zespopów gabinetów lekarskich, rehabili-
tacyjnych i opieki spopecznej; 

12) edukacja i wychowanie – przez co należy ro-
zumieć tereny wraz z budynkami przeznaczo-
nymi pod lokalizację szkopy, przedszkola, gim-
nazjum, liceum oraz innych jednostek związa-
nych z nauczaniem i wychowaniem wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą sportową; 

13) administracja – przez co należy rozumieć tere-
ny lokalizacji obiektów uspugowych związa-
nych z administracją wszystkich rodzajów  
i szczebli oraz instytucjami związanych z dzia-
palnością publiczną takich jak: policja, straż po-
żarna; 

14) zieleń urządzona – przez co należy rozumieć 
tereny zagospodarowane zielenią niską, średnią 
i wysoką wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
takimi jak: place zabaw, ścieżki, obiekty mapej 
architektury, a także towarzyszące zbiorniki  
i cieki wodne; 

15) zieleń izolacyjna – przez co należy rozumieć te-
reny zagospodarowane zielenią niską, średnią  
i wysoką, tworzące oddzielenie izolujące od te-
renów z funkcjami uciążliwymi; 

3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla nich ustalone w planie.  

§ 4 

Ustala się zasady dotyczące ochrony i ksztaptowania 
padu przestrzennego: 
1) dopuszcza się przerwanie obowiązującej lub nie-

przekraczalnej linii zabudowy przez tereny komuni-
kacji wewnętrznej; 

2) dopuszcza się uspugi wbudowane w partery budyn-
ków, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie 
stanowią inaczej; 

3) zakazuje się lokalizowania garaży wolno stojących  
i ich zespopów; 

4) zakazuje się lokalizowania wolno stojących budyn-
ków gospodarczych; 

5) zakazuje się lokalizowania hurtowni, placów targo-
wych, hal targowych oraz obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

§ 5 

Ustala się zasady dotyczące ochrony środowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 
1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy prze-

znaczyć na zieleń; 

2) istniejące nasadzenia należy, w miarę możliwości, 
zachować i wykorzystać do uksztaptowania zespo-
pów zieleni wysokiej; 

3) dopuszcza się, w razie konieczności, wycinkę 
zdrowych drzew pod warunkiem stosowania zasa-
dy kompensacji przyrodniczej, polegającej na posa-
dzeniu w zamian za jedno drzewo wycięte trzech 
drzew w innym miejscu w granicach dziapki; 

4) należy wprowadzić obudowę biologiczną cieków 
wodnych zielenią; 

5) w przypadku lokalizacji funkcji wrażliwych na hapas, 
w zasięgu uciążliwości hapasu komunikacyjnego, 
należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia te-
renu i obiektu takie jak ekrany akustyczne, zieleń 
izolacyjna oraz podwyższona izolacyjność materia-
pów budowlanych obiektu; 

6) obowiązują standardy akustyczne, określone prze-
pisami szczególnymi, dla wymienionych terenów 
zaliczonych do następujących rodzajów terenów w 
rozumieniu Prawa ochrony środowiska: 
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MW, MWU oraz U jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkiwania zbiorowego. 

§ 6 

Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspópczesnej: 
1) na capym obszarze planu wprowadzona jest strefa 

ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabytków ar-
cheologicznych, w której warunkuje się opiniowanie 
prac ziemnych z wpaściwymi spużbami ochrony za-
bytków; 

2) w znajdującej się w obszarze planu części terenu 
wsi o metryce średniowiecznej, stanowiskach ar-
cheologicznych oraz w przypadku odkryć zabytków 
archeologicznych na pozostapym obszarze planu, 
warunkuje się przeprowadzenie badań archeolo-
gicznych za pozwoleniem wpaściwych spużb ochro-
ny zabytków; 

3) w obszarze planu znajdują się objęte ochroną kon-
serwatorską stanowiska archeologiczne nr 
37a90a79-27, 36a89a79-27, 10a63a79-27, 5a58a 
a79-27, 2a55a79-27, 70,74-80a79-27, 3a56a79-27, 
278 oraz 8, zaznaczone na rysunku planu; 

4) ochroną konserwatorską objęte są obiekty znajdu-
jące się pod następującymi adresami: Piotrkowska 
3 i 25; ktabpowicka 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
29, 37, 41, 43, 45, 49 i 53; Świeża 1, 11–13, 
17–19, 27, 35 i 163 oraz Wepniana 1, 7, 9, 11, 15 
i 27, wymienione w gminnej ewidencji zabytków  
i oznaczone na rysunku planu. 

§ 7 

Ustala się zasady dotyczące wymagań wynikających  
z potrzeb ksztaptowania przestrzeni publicznych: 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych oraz na terenie dróg wewnętrznych 
dopuszcza się lokalizację obiektów mapej architektu-
ry, tymczasowych obiektów uspugowo-handlowych 
i zieleni, a także dopuszcza się lokalizację nośników 
reklamowych o powierzchni do 1 m2, sytuowanych 
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na elementach infrastruktury drogowej, ponad 
skrajnią drogową; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-Z,  
2KD-Z, 3KD-L, 4 KD-L, 5 KD-L, 13KDW, 14 KDW  
i 15 KDW dopuszcza się lokalizację wolno stoją-
cych nośników reklamowych; 

3) na terenach zabudowy uspugowej i mieszkaniowo-
uspugowej, oznaczonych symbolami U i MWU, do-
puszcza się lokalizację zieleni, obiektów mapej archi-
tektury oraz dopuszcza się lokalizację nośników re-
klamowych związanych z dziapalnością wpasną; 

4) na terenach zieleni urządzonej, oznaczonej symbo-
lem ZP, dopuszcza się lokalizację obiektów mapej 
architektury i tymczasowych obiektów uspugowo-
handlowych; 

5) na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonej symbo-
lem ZN, dopuszcza się lokalizację wolno stojących 
nośników reklamowych. 

§ 8 

Ustala się zasady dotyczące parametrów ksztaptowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowiązujące linie zabudowy ustala rysunek planu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala rysunek 

planu; 
3) dopuszcza się dachy ppaskie, o nachyleniu do 10%; 
4) dopuszcza się dachy symetryczne dwu i wielospa-

dowe o nachyleniu popaci 35°–55°; 
5) dopuszcza się poddasze użytkowe; 
6) dachy strome należy pokryć dachówką lub materia-

pami dachówkopodobnymi; 
7) dopuszcza się w dachach stromych okna popacio-

we, a także lukarny pojedyncze lub pączone w ze-
spopy. 

§ 9 

Ustala się zasady dotyczące szczegópowych zasad 
scalania i podziapu nieruchomości: 
1) zakazuje się wydzielania dziapek budowlanych po-

zbawionych dostępu do drogi publicznej lub po-
zbawionych dostępu do drogi publicznej poprzez in-
ną dziapkę, która jest wydzieloną geodezyjnie drogą, 
z zastrzeżeniem pkt 8; 

2) dopuszcza się scalanie i wtórne podziapy dziapek; 
3) dopuszcza się wydzielenie dziapek spużących po-

większeniu innej dziapki budowlanej, mającej dostęp 
do drogi publicznej lub wewnętrznej; 

4) dopuszcza się inne, niż wskazane na rysunku planu, 
podziapy terenu pod dziapki budowlane, wynikające 
z warunków użytkowania i wpadania terenu, przy 
zachowaniu następujących parametrów: 
a) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 

wolno stojącej nie mogą być większe niż  
1200 m2 i nie mogą być mniejsze niż 600 m2 ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, 

b) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej wolno stojącej nie może być większa niż 
30 m i nie może być mniejsza niż 18 m, o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, 

c) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej nie mogą być większe niż 900 m2  
i nie mogą być mniejsze niż 450 m2, 

d) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej bliźniaczej nie może być większa niż  
19 m i nie może być mniejsza niż 12 m, 

e) powierzchnie dziapek zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej nie mogą być większe niż 600 m2  
i nie mogą być mniejsze niż 300 m2,  

f) szerokość frontów dziapek zabudowy jednoro-
dzinnej szeregowej nie może być większa niż  
9 m i nie może być mniejsza niż 7 m, 

g) powierzchnie dziapek zabudowy wielorodzinnej 
w formie willi wielorodzinnych nie mogą być 
większe niż 3500 m2 i nie mogą być mniejsza 
niż 1500 m2; 

h) szerokość frontów dziapek zabudowy wieloro-
dzinnej w formie willi wielorodzinnych nie może 
być większa niż 35 m i nie może być mniejsza 
niż 20 m; 

5) dla innych form zabudowy nie ustala się szczegól-
nych wymagań w zakresie powierzchni dziapki, o ile 
ustalenia szczegópowe nie stanowią inaczej; 

6) ustala się kąt popożenia co najmniej jednej z granic 
dziapek w stosunku do pasa drogowego od 135° do 
45°; 

7) dopuszcza się odstępstwa od pkt 5 w szczególnych 
przypadkach, uzasadnionych warunkami tereno-
wymi; 

8) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 8MN 
dopuszcza się istniejącą spużebność dojazdu do 
dziapki budowlanej z ulicy 4KD-L, do czasu zreali-
zowania ulicy wewnętrznej 12KDW. 

§ 10 

Ustala się zasady dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy komunikacji: 
1) należy zorganizować miejsca postojowe dla samo-

chodu osobowego w ilości:  
a) co najmniej 1,5 miejsca na każde mieszkanie, 

wliczając w to garaż wbudowany, dla każdego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, 

b) co najmniej 2 miejsca dla samochodu osobowe-
go, wliczając w to garaż wbudowany, dla każ-
dego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

c) co najmniej 1 miejsce na 40 m2 powierzchni 
użytkowej uspug, 

2) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych w formie garażu wbudo-
wanego w kondygnację podziemną lub parter bu-
dynków. 

3) obspuga komunikacyjna terenów od wyznaczonych 
na rysunku planu przylegpych terenów ulic lokal-
nych, dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia 
dla terenów nie stanowią inaczej; 

4) dopuszcza się urządzenie ulic dojazdowych i we-
wnętrznych w formie pieszo-jezdnej lub z wydzielo-
nymi chodnikami, o ile ustalenia dla terenów nie 
stanowią inaczej, przy zachowaniu wymaganych 
przepisami szczególnymi odlegpości krawężnika od 
wyznaczonej w planie linii zabudowy. 

§ 11 

1. Ustala się zasady dotyczące infrastruktury tech-
nicznej: 

1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w 
obrębie linii rozgraniczających ulic;  
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2) projektowany ukpad poszczególnych sieci uzbrojenia 
technicznego należy, w miarę możliwości, sytu-
ować równolegle w stosunku do istniejących i pla-
nowanych linii rozgraniczających ulic;  
3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1  

i 2 dopuszcza się, gdy nie ma technicznej moż-
liwości realizacji tych ustaleń; 

4) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach wpasnych inwestorów, pod warunkiem 
zgodności z innymi ustaleniami, dotyczącymi 
tych terenów; 

5) realizację kompleksowego uzbrojenia technicz-
nego w ramach budowy ukpadu komunikacyjne-
go;  

6) demontaż wszystkich nieczynnych sieci uzbroje-
nia technicznego wraz z modernizacją, przebu-
dową lub budową ukpadu komunikacyjnego; 

7) przebudowę istniejących i likwidację nieczyn-
nych sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-

gowej; 
2) budowa magistrali wodociągowej na odcinku od 

ulicy Wepnianej do ulicy Kosmonautów – inwe-
stycja częściowo wykraczająca poza obszar ob-
jęty planem;  

3) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukpa-
dach pierścieniowych, zapewniających ciągpość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe; 

4) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na zbyt mape przekroje lub zpy stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i o odpowiednim ciśnieniu. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, 
komunalnych i przemyspowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do kolek-

tora Wystrzyca; 
2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 

wszystkich obszarów zainwestowania;  
3) budowę przepompowni ścieków komunalnych 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1K; 

4) dopuszcza się budowę dodatkowych przepom-
powni ścieków komunalnych, stosownie do po-
trzeb, zlokalizowanych na terenach wpasnych 
inwestorów; 

5) podczyszczenie ścieków, z terenów wyznaczo-
nych w planie pod zabudowę uspugową, o prze-
kroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do komu-
nalnej kanalizacji, na terenach wpasnych inwe-
storów. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i grun-
towych ustala się: 

1) odprowadzenie wód opadowych, istniejącym 
oraz planowanym systemem sieci deszczowej, 
do odbiorników należących do zlewni rzeki Wy-
strzycy;  

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych; 

3) usunięcie z wód deszczowych substancji okre-
ślonych w przepisach szczególnych, jeśli prze-
kroczą one dopuszczalne wartości, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub 
do odbiornika, za pomocą urządzeń zlokalizo-
wanych na terenie wpasnym inwestora; 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 3; 

5) stosowanie rozwiązań technicznych spużących 
zatrzymaniu wód opadowych w obrębie pose-
sji; 

6) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody 
wpaściciela sieci; 

7) likwidację rowów melioracyjnych, kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem i nieposiada-
jących wpączenia do nich innych rowów lub 
kanapów deszczowych, poprzez zastosowanie 
odpowiedniego sytemu drenażowego;  

8) zarurowanie rowów melioracyjnych, kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem i posia-
dających wpączone do nich inne rowy lub wlo-
ty kanapów deszczowych; 

9) obowiązek upożenia jednostronnego drenażu 
wzdpuż kanapu, o którym mowa w pkt 8; 

10) rozwiązania techniczne w zakresie pkt 7 i 8 
muszą uwzględniać doppyw wód pochodzących 
z obszaru capej zlewni rowu, przewidzianego 
do zarurowania lub likwidacji;  

11) modernizację istniejącego systemu drenażowe-
go, kolidującego z planowanym zainwestowa-
niem i wpączenie go do nowo projektowanego 
systemu odwadniającego; 

12) obowiązek pozostawienia pasa terenu o szero-
kości co najmniej 3 m, wolnego od zabudowy, 
wzdpuż jednej z górnej krawędzi skarp brzegów 
rowów, umożliwiającego prowadzenie prac 
konserwacyjnych; 

13) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej w odlegpości mniejszej niż 3 m od 
górnych krawędzi skarp brzegów rowów,  
z wyjątkiem urządzeń spużących do podczysz-
czania wód opadowych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dostawę gazu z miejskiej sieci gazowej średnie-

go i niskiego ciśnienia; 
2) rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w pkt 

1 na tereny wyznaczone w planie pod zabudo-
wę. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i pla-

nowanej sieci średniego i niskiego napięcia; 
2) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii 

elektroenergetycznych średniego i niskiego na-
pięcia oraz budowę stacji transformatorowych 
wnętrzowych, wykonanych w zależności od 
sposobu zagospodarowania terenów jako obiek-
ty wolno stojące, wbudowane lub dobudowane; 

3) lokalizację stacji transformatorowych wolnosto-
jących na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 3Z,4Z; 

4) budowę stacji transformatorowych na terenach 
planowanej zabudowy mieszkaniowej wieloro-
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dzinnej i uspugowej, w ilości i w rejonach lokali-
zacji określonych przez zarządzającego siecią, 
stosownie do zapotrzebowania mocy; 

5) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 3 i 4, stosownie 
do potrzeb, zlokalizowanych na terenie wpasnym 
inwestora; 

6) likwidację stacji transformatorowej spupowej R-
2783, znajdującej się na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 7MN, po wybudowa-
niu stacji wnętrzowej, zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 3Z; 

7) skablowanie napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych średniego i niskiego napięcia, kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem; 

8) zakaz budowy napowietrznych linii elektroener-
getycznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w cieppo ustala się: 
1) realizację lokalnych źródep cieppa na paliwo ga-

zowe, ppynne lub wykorzystanie energii elek-
trycznej i odnawialnych źródep energii; 

2) stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności  
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 

3) likwidację lub modernizację istniejących lokal-
nych kotpowni na paliwo stape, o wysokim stop-
niu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń,  
o których mowa w pkt 2; 

4) wykorzystanie energii cieplnej z miejskiej sieci 
cieppowniczej w przypadku wprowadzenia tego 
systemu w obszar planu. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów usta-
la się: 
1) obowiązują zasady określone w przepisach 

szczególnych i aktach prawa miejscowego; 
2) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 
9. W zakresie uspug telekomunikacyjnych ustala: 

1) przypączenie do sieci telefonicznej; 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych w miarę 

możliwości we wspólnych kanapach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sie-
ci; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych tele-
fonii komórkowej na terenie zabudowy uspugo-
wej na budynkach – pod warunkiem, że wyso-
kość anteny wraz z konstrukcją wsporczą oraz 
urządzeń technologicznych nie będzie większa 
niż 1a3 wysokości budynku;   

4) zakaz budowy wolno stojących wież telefonii 
komórkowej. 

R o z d z i a p   2 

Ustalenia dla stref 

§ 12 

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MW ustala się 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 

może być większa niż 5 kondygnacji – w tym 
piąta kondygnacja wypącznie w formie poddasza 

użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3 i o ile usta-
lenia dla terenów nie stanowią inaczej; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4  
i o ile ustalenia dla terenów nie stanowią ina-
czej; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie 
może być większa niż 6 kondygnacji nadziem-
nych – w tym szósta kondygnacja wypącznie w 
formie poddasza użytkowego, o ile ustalenia dla 
terenów nie stanowią inaczej; 

4) wysokość dominanty nie może być większa niż 
20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 24 m mierzona do najwyższego punktu da-
chu, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią in-
aczej; 

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) należy stosować wskaźnik intensywności zabu-

dowy nie większy niż 1,0;  
2) należy lokalizować dominanty jak na rysunku 

planu; 
4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 

ustalenie dotyczące ochrony i ksztaptowania śro-
dowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny 
zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców 
na powierzchni nie mniejszej niż 40% dziapki bu-
dowlanej. 

§ 13 

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MWU ustala się 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowo-
uspugowej. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 

może być większa niż 5 kondygnacji – w tym 
piąta wypącznie w formie poddasza użytkowego, 
z zastrzeżeniem pkt 3; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie 
może być większa niż 6 kondygnacji – w tym 
szósta wypącznie w formie poddasza użytkowe-
go; 

4) wysokość dominanty nie może być większa niż 
20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 24 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu. 

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) należy stosować wskaźnik intensywności zabu-

dowy nie większy niż 1,0; 
2) należy lokalizować dominanty jak na rysunku 

planu; 
3) należy lokalizować uspugi w parterach zabudo-

wy; 
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4) dopuszcza się lokalizację uspug w kondygnacji 
nad parterem; 

4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 
ustalenie dotyczące ochrony i ksztaptowania śro-
dowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny 
zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców 
na powierzchni nie mniejszej niż 30% dziapki bu-
dowlanej. 

§ 14 

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MN ustala się 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy:  
1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 

może być większa niż 3 – w tym trzecia kondy-
gnacja wypącznie w formie poddasza użytkowe-
go, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią ina-
czej; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inaczej; 

3) dopuszcza się możliwość rozbudowy istnieją-
cych budynków mieszkalnych, jeśli pozwalają na 
to przepisy szczególne oraz ustalenia niniejszej 
uchwapy; 

4) dla nowej zabudowy oraz w przypadku rozbu-
dowy zabudowy istniejącej ustala się wskaźniki 
intensywności zabudowy: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej 

– 0,5, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 

0,6, 
c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – 

0,8. 

R o z d z i a p   3 

Ustalenia dla terenów 

§ 15 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrze-
żeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ksztaptowania zabudowy: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych w obszarze ob-

niżonej zabudowy, ustalonym na rysunku planu, 
nie może być większa niż 3 – w tym trzecia 
kondygnacja wypącznie w formie poddasza użyt-
kowego; 

2) wysokość zabudowy w obszarze obniżonej za-
budowy, nie może być większa niż 8 m, mierzo-
na od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
lub okapu i nie może być większa niż 12 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1, należy zlokali-
zować dominantę na osi ulicy 14KDW, jak na ry-
sunku planu. 

§ 16 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 2MW.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, należy zlokali-
zować dominantę na osi ulicy 3KD-L, jak na rysun-
ku planu. 

§ 17 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 3MW, 7MW, 8MW i 10MW.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14. 

§ 18 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 4MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej: 
1) dopuszcza się wpączenie dróg wewnętrznych w 

ulicę 2KD-Z wypącznie na przedpużeniu, w linii 
prostej, ulic 6KD-D, 3KD-L i 15KDW;  

2) należy zlokalizować dominanty na osiach domi-
nant – na zakończeniach odcinków dróg we-
wnętrznych, będących przedpużeniem w linii 
prostej osi ulic 6KD-D, 3KD-L i 15KDW, jak na 
rysunku planu; 

3) wielkość rejonów dominant, o których mowa w 
pkt 2, nie może być większa niż 400 m2. 

§ 19 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5MW. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrze-
żeniem ust. 3 pkt 3 i 4. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej: 
1) należy zlokalizować dominantę na osi ulicy  

6KD-D; 
2) należy zlokalizować dominantę u zbiegu ulic 

2KD-Z i 3KD-L, na osi ulicy 2KD-Z, biegnącej od 
wschodu;  

3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty,  
o której mowa w pkt 2, nie może być większa 
niż 7 – w tym siódma kondygnacja wypącznie w 
formie poddasza użytkowego; 

4) wysokość dominanty, o której mowa w pkt 2, 
nie może być większa niż 24 m mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu 
i nie może być większa niż 28 m, mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu. 

§ 20 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 6MW.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrze-
żeniem ust. 3. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące uksztaptowania budynków: 
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1) liczba kondygnacji w obszarze obniżonej zabu-
dowy, ustalonym na rysunku planu, nie może 
być większa niż 4 – w tym czwarta kondygnacja 
wypącznie w formie poddasza użytkowego; 

2) wysokość zabudowy w obszarze obniżonej za-
budowy, nie może być większa niż 12 m, mie-
rzona od poziomu terenu do najwyższego gzym-
su lub okapu i nie może być większa niż 16 m, 
mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu. 

§ 21 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 9MW.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, należy zloka-
lizować dominantę w pobliżu osi ulicy 5KD-L, jak 
na rysunku planu. 

§ 22 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 11MW i 12MW, z przeznaczeniem – 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie 
willi wielorodzinnych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące uksztaptowania budynków: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być 

większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wy-
pącznie w formie poddasza użytkowego; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

3) dopuszcza się jedną klatkę schodową w budyn-
ku. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się lokalizację jednej willi na jednej 

dziapce; 
2) dopuszcza się urządzenie garażu wbudowanego 

w kondygnację podziemną lub parter budynku, 
licząc 2 miejsca parkingowe dla każdego miesz-
kania; 

3) zakazuje się lokalizowania uspug wbudowanych. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy 

przeznaczyć co najmniej 50% terenu każdej dziapki 
na zieleń. 

§ 23 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1MWU i 2MWU. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1, należy zlo-
kalizować dominanty u zbiegu ulic 14KDW  
i 15KDW, jak na rysunku planu. 

§ 24 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 3MWU. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15. 

§ 25 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 1MN do 7MN oraz od 9MN do 
22MN. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MN, zawarte w § 16. 

§ 26 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 8MN. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dla strefy MN, zawarte w § 16. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się powierzchnie dziapek większe niż 

wymienione w § 9 pkt 3 lit. a); 
2) dopuszcza się fronty dziapek szersze niż wymie-

nione w § 9 pkt 3 lit. b). 

§ 27 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 23MN, 24MN i 25MN, z przeznacze-
niem – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojąca. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące uksztaptowania budynków: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 

może być większa niż 2, w tym druga kondy-
gnacja wypącznie w formie poddasza użytkowe-
go,  
z zastrzeżeniem pkt 3; 

2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 
5 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 10 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie 
może być większa niż 3 – w tym trzecia kondy-
gnacja wypącznie w formie poddasza użytkowe-
go; 

4) wysokość dominanty nie może być większa niż 
9 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 14 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia dziapki nie może być mniejsza niż 

1000 m2 i nie może być większa niż 2500 m2; 
2) zaleca się szerokość frontu dziapki nie mniejszą 

niż 18 m i nie większą niż 35 m; 
3) zakazuje się lokalizowania uspug wbudowanych;  
4) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych 

w formie garażu wbudowanego w kondygnację 
podziemną lub parter budynku. 

4. Na terenie 23MN należy zlokalizować dominanty na 
osiach ulic 25KDW i 26KDW, jak na rysunku planu.  

5. Na terenach, o których mowa w ust.1, należy prze-
znaczyć co najmniej 50% terenu każdej dziapki na 
zieleń. 

§ 28 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1U i 2U, z przeznaczeniem – uspugi. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące uksztaptowania budynków: 
1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 

może być większa niż 4 – w tym czwarta kon-
dygnacja wypącznie w formie poddasza użytko-
wego, z zastrzeżeniem pkt 3; 

2) wysokość zabudowy uspugowej nie może być 
większa niż 14 m, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może 
być większa niż 19 m, mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeże-
niem pkt 4;  

3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty, nie 
może być większa niż 5 – piąta kondygnacja 
wypącznie w formie poddasza użytkowego; 

4) wysokość dominanty, nie może być większa niż 
17 m, mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego gzymsu lub okapu i nie może być większa 
niż 22 m, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy zlo-
kalizować dominanty jak na rysunku planu. 

§ 29 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP i 6ZP z prze-
znaczeniem – zieleń urządzona. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 30 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1ZN, 2ZN i 3ZN, z przeznaczeniem – zie-
leń izolacyjna. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 31 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, z przeznaczeniem – te-
reny urządzeń elektroenergetycznych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się 
lokalizację stacji transformatorowych. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące uksztaptowania 
budynków: 
1) należy wybudować ściany oddzielenia pożaro-

wego; 
2) budynek należy przykryć dachem stromym, sy-

metrycznym, krytym dachówką lub materiapami 
dachówkopodobnymi. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) w przypadku niewykorzystania terenu w capości 

lub w części pod lokalizację stacji transformato-
rowej, dopuszcza się wpączenie terenu niewyko-
rzystanego do sąsiadujących terenów, pod  
warunkiem zachowania przepisów odrębnych  
i szczególnych; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni. 

§ 32 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1K, z przeznaczeniem – teren urządzeń 
kanalizacji sanitarnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
lokalizację przepompowni ścieków. 

§ 33 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1KD-Z z przeznaczeniem – ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:  
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) trasa rowerowa; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 34 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 2KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających 27 m; 
2) obustronne chodniki; 
3) ścieżka rowerowa; 
4) obustronny szpaler drzew; 
5) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb; 
6) dopuszcza się zorganizowanie dodatkowego pa-

sa manewrowego na odcinku ulicy obspugującej 
tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 
11MW i 12 MW. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 35 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 3KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 36 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 4KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 92 –  8864  – Poz. 1589 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 37 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m  

z lokalnym poszerzeniem jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 38 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 6KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; 
2) obustronne chodniki. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 39 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 7KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak 
na rysunku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 40 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 8KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 9 m. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 41 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 9KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 42 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 10KD-D, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

§ 43 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 11KDW, 16KDW, 17KDW, 19KDW, 
20KDW, 21KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 44 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 12KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m z lo-
kalnym poszerzeniem jak na rysunku planu. 

§ 45 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 13KDW, 4KDW, 15KDW, 22KDW, 
23KDW, 25KDW, 26KDW, z przeznaczeniem – uli-
ca wewnętrzna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 12 m. 

§ 46 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 18KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

§ 47 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 24KDW, z przeznaczeniem – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu. 

§ 48 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 27KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m; 
2) plac do zawracania jak na rysunku planu; 
3) dopuszcza się obspugę komunikacyjną istnieją-

cych nieruchomości zabudowanych popożonych 
w obrębie terenu 1MN, dla których nie ma moż-
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liwości zapewnienia obspugi od strony przyle-
gpych terenów ulic. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 49 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 28KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną istnieją-

cych nieruchomości popożonych w obrębie tere-
nu 1MN i 2MN, dla których nie ma możliwości 
zapewnienia obspugi od strony przylegpych tere-
nów ulic. 

3. mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu 
Teren, o którym publicznego. 

§ 50 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 29KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m; 
2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną istnieją-

cych nieruchomości popożonych w obrębie tere-
nu 2MN, dla których nie ma możliwości zapew-
nienia obspugi od strony przylegpych terenów 
ulic. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 51 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 30KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 
od 6 m do 6,5 m; 

2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną istnieją-
cych nieruchomości popożonych w obrębie tere-
nu 2MN, dla których nie ma możliwości zapew-
nienia obspugi od strony przylegpych terenów 
ulic. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 52 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 31KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną istnieją-

cych nieruchomości popożonych w obrębie tere-
nu 4MN, dla których nie ma możliwości zapew-
nienia obspugi od strony przylegpych terenów 
ulic. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 53 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 32KD-P i 33KD-P, z przeznaczeniem – 
ciąg pieszy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) dopuszcza się obspugę komunikacyjną istnieją-

cych nieruchomości popożonych w obrębie tere-
nu 5MN, dla których nie ma możliwości zapew-
nienia obspugi od strony przylegpych terenów 
ulic. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 54 

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 34KD-P, 35KD-P, 36KD-P, 37KD-P,  
z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak 
na rysunku planu. 

3. Tereny, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 55 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 38KDW-P, z przeznaczeniem – we-
wnętrzny ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 3 m. 

§ 56 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 39KDW-P, z przeznaczeniem – we-
wnętrzny ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 4 m. 

§ 57 

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 40KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 
4 m do 5 m. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

R o z d z i a p   4 

Ustalenia koUcowe 

§ 58 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala 
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się wysokość stawki procentowej, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 3%. 

§ 59 

Wykonanie uchwapy powierza się Prezydentowi Wro-
cpawia. 

 

 

 

§ 60 

 Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 30 dni od dnia 
jej ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

WNIZPRZZWODNNIZZIC 
RADC MNZJkKNZJ 

 
JACEK OSSOWSKI 
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ZałZcznik nr 1 do uchwały Rady  
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 
2006 r. (poz. 1589) 
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ZałZcznik nr 2 do uchwały Rady  
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 
2006 r. (poz. 1589) 

 
 

Ctwierdzenie zgodności planu 
z ustaleniami ktudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Wrocpaw 
 
 

ktwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespopu 
urbanistycznego ktabpowice ktare NN z ustaleniami ktudium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Wrocpaw, przyjętego uchwapą nr uLVNNNa680a98 Rady Miejskiej 
Wrocpawia z dnia 30 stycznia 1998 roku i zmienionego uchwapą nr uuuVa1126a01 Rady Miej-
skiej Wrocpawia z dnia 5 lipca 2001 roku (Wiuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocpawia Nr 1, 
poz. 15 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZałZcznik nr 3 do uchwały Rady  
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 
2006 r. (poz. 1589) 
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ZałZcznik nr 4 do uchwały Rady  
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 
2006 r. (poz. 1589) 

 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań wpasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
 

Nnwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wpasnych gminy, będą fi-
nansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Zuropejskiej,  
a także ze środków zewnętrznych. 
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1590 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W ŚRODZIE ŚLUCKIEU 

z dnia 19 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
                    zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli  

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 81  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miejska uchwa-
la, co następuje: 

 
 
 
 

§ 1 

Uchwapa określa zasady i tryb udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleco-
nego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzie- 
lenie dotacji. 

§ 2 

1. Dotacje z budżetu Gminy Środa Śląska mogą być 
udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych i niedziapającym w celu osią-
gnięcia zysku, posiadającym tytup prawny do za-
bytku: 
– usytuowanego na terenie Gminy Środa Śląska, 
– wpisanego do rejestru zabytków, 
– posiadającego istotne znaczenie historyczne, ar-

tystyczne lub naukowe dla Gminy Środa Śląska, 
– ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów. 

2. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zosta-
ną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma 
być udzielona.  

3. Dotacje mogą być udzielane  na nakpady konieczne 
na roboty budowlane, prace konserwatorskie i re-
stauratorskie przy zabytku określone w art. 77 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. 

§ 3 

1. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 
2, w wysokości do 50%  nakpadów koniecznych na 
wykonanie prac  przy zabytku, o którym mowa w  
§ 2 ust. 1. 

2. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku,  
o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga niezwpocz-
nego podjęcia prac, dotacja może być udzielona do 
wysokości 100% nakpadów koniecznych na wyko-
nanie tych prac lub robót.  

§ 4 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie zpożone-
go wniosku o udzielenie dotacji.  

2. Wniosek skpada się osobno na każdy zabytek, na 
który ma być udzielona dotacja.  

3. Wnioski o udzielenie dotacji skpada się w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac 

Wolności 5, w terminie do ostatniego dnia września 
roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, przy 
czym w 2006 roku – do końca maja 2006 roku.  

4. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.  
5. Wzór wniosku jest określony w zapączniku do 

uchwapy. 

§ 5 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Środzie Śląskiej  
w uchwale budżetowej na wniosek Wurmistrza Śro-
dy Śląskiej. 

2. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finan-
sowanych z dotacji określa zapącznik do uchwapy 
budżetowej, który podlega opublikowaniu w Wiule-
tynie Nnformacji Publicznej oraz na tablicy ogposzeń 
Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. 

3. Nnformację o sposobie  wykorzystania przyznanych 
dotacji przedstawia się w sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska. 

4. Dotacje na rok 2006 przyznane zostaną w terminie 
do dnia 30 czerwca 2006 roku w formie zmiany do 
uchwapy budżetowej. 

§ 6 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Gminą Środa Śląska, a wnio-
skodawcą, któremu zostapa przyznana dotacja. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawie-
rać elementy określone w art. 131 ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 
a ponadto zobowiązanie się podmiotu do wydatko-
wania środków z dotacji z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamó-
wień publicznych”.  

3. Umowę zawiera się na czas nie dpuższy niż rok 
budżetowy. 

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzy-
skanych na podstawie umowy na inne cele niż 
określone w umowie. 

5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za 
zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku za-
kresu rzeczowego oraz warunków realizacji zada-
nia, w formie aneksu do umowy. 
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§ 7 

Wykonanie uchwapy powierza się Wurmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

 

 

 

 

§ 8 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZZWODNNIZZIC RADC 
 

WALDEMAR WAWRZYŃSKI 

 
 
 

ZałZcznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Środzie ŚlZskiej z dnia 19 kwietnia 
2006 r. (poz. 1590) 
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1591 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W ŚRODZIE ŚLUCKIEU 

z dnia 19 kwietnia 2006 r. 

zmieniajZca uchwałę nr VII/46/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie ŚlZskiej 
z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierajZcych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjZtkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu 
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
   wszelkich napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Środa ŚlZska 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia  26 października 1982 roku o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziapaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VNNa46a03 Rady Gminy i Miasta w Śro-
dzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wy-
jątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usy-
tuowania miejsc sprzedaży i podawania wszelkich 
napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Śro-
da Śląska,  zmienia się treść § 1, który otrzymuje na-
stępujące brzmienie:  
„Ustala się, że na terenie gminy i miasta Środa Śląska 
dziapać może maksymalnie: 
1) 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych za-

wierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży.  

2) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży.” 

§ 2 

Wykonanie uchwapy powierza się  Wurmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 3 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 

PRZZWODNNIZZIC RADC 
 

WALDEMAR WAWRZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1592 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. 
U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. 
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 19 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zm. 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, 
z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Nowa Ruda, 
uchwala: 
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania  
ścieków 

 
 

R o z d z i a p  N 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i korzysta-
nia z uspug zbiorowego zaopatrzenia w wodę prze-
znaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urzą-
dzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbioro-
wego odprowadzania ścieków realizowanych za 
pomocą urządzeń kanalizacyjnych, obowiązujący na 
terenie gminy Nowa Ruda. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.NN.0911-21a57a2006 stwierdzono 
nieważność § 1 ust. 1). 

2. Nlekroć w niniejszym regulaminie używa się okre-
śleń: 
1) „ustawa" należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 

2) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące 
rodzaje umów: 
a) umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowa-

dzanie ścieków, 
b) umowa o zaopatrzenie w wodę, 
c) umowa o odprowadzanie ścieków, 

3) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot 
będący stroną umowy o przypączenie do sieci 
lub jednej z umów wymienionych w pkt 2, 

4) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć Za-
kpad Wodociągów i Kanalizacji kpópkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej 
Rudzie przy ul. Niepodlegpości 56. 

§ 2 

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją dziapalność w opar-
ciu o zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
udzielone decyzjami:  
1) Zarządu Miasta Nowa Ruda z dnia 2 października 

2002 r., znak NOŚ-7663a2a2002, 
2) Zarządu Gminy Nowa Ruda z dnia 24 września 

2002 r., znak RG 7037a1a2002, 
3) Zarządu Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 3 paź-

dziernika 2002 r., znak GkiHW-145a10a02, 
4) Zarządu Miasta i Gminy w Wardzie z dnia 18 wrze-

śnia 2002 r., znak ZMa121a1a2002. 

§ 3 

1. Przedsiębiorstwo świadczy uspugi zaopatrzenia w 
wodę lub odprowadzania ścieków wypącznie na 
podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą. 

2. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz 
warunkami wynikającymi z zawartej umowy. 

§ 4 

Odbiorcy uspug zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogor-

szenia jakości uspug świadczonych przez Przedsiębior-
stwo oraz nieutrudniający dziapalności Przedsiębior-
stwa, a w szczególności do: 
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu cieppej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych 
w przypadkach i na warunkach określonych odręb-
nymi przepisami, 

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie- 
powodujący zakpóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

4) informowania Przedsiębiorstwa o wpasnych uję-
ciach wody w celu prawidpowego ustalania oppat za 
odprowadzanie ścieków, 

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z przypącza kanalizacyjnego wypącznie 
w celach określonych w warunkach przypączenia do 
sieci oraz pisemnej umowie zawartej z Przedsię-
biorstwem, 

6) zapewnienia niezawodnego dziapania posiadanych 
instalacji i przypączy wodociągowych lub instalacji  
i przypączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomia-
rowym wpącznie, 

7) podjęcia dziapań ograniczających skutki awarii oraz 
udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usu-
nięcia awarii lub kontroli dziapania urządzeń pomia-
rowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przypą-
czy. 

R o z d z i a p  NN 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 5 

Poziom świadczonych uspug Przedsiębiorstwa w za-
kresie ilości, jakości oraz ciągpości dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym 
mowa w § 2, oraz pozwolenie wodno-prawne wydane 
na podstawie odrębnych przepisów. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.NN.0911-21a57a2006 stwierdzono nieważ-
ność § 5). 

§ 6 

1. Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny 
określić w umowie o zaopatrzenie w wodę. Umowa 
winna także określać maksymalne ilości oraz do-
puszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych 
ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsię-
biorstwo technicznych i technologicznych możliwo-
ści ich oczyszczenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.NN.0911-21a57a2006 stwierdzono 
nieważność § 6 ust. 1). 

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie 
Ministra Nnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270,  
z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 
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3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  
Nr 203, poz. 1718). 

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemy-
spowych oraz warunki ich wprowadzania do urzą-
dzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Mini-
stra Nnfrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w spra-
wie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemyspowych oraz warunków wprowa-
dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 
Nr 129, poz. 1108). 

§ 7 

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego in-
formowania Wójta o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż 1 raz na kwartap. 

R o z d z i a p  NNN 

Czczegółowe warunki i tryb zawierania umów  
z odbiorcami usług 

§ 8 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę 
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 
z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przypą-
czona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnio-
skiem o zawarcie umowy. 

3. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.  
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumie-

niem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
przewidzianego w umowie bądź na skutek odstą-
pienia Przedsiębiorstwa od umowy.  

5. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w 
przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 usta-
wy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez 
oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone na 20 dni 
przed terminem odcięcia dostawy wody lub za-
mknięcia przypączy kanalizacyjnego.  

6. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożli-
wiających dalsze korzystanie z uspug. 

§ 9 

Umowa, o której mowa w § 8 ust. 1, winna w szcze-
gólności zawierać postanowienia określone w art. 6 
ust. 3 ustawy. 

§ 10 

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia w wynika-
jące z Rozporządzenia Ministra Nnfrastruktury z dnia 20 
lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiąz-
ków dostawców ścieków przemyspowych oraz warun-
ków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyj-
nych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

§ 11 

Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z uspug zaopa-
trzenia w wodę, jak i z uspug odprowadzania ścieków, 

Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o za-
opatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

§ 12 

1. Odbiorca uspug skpada do Przedsiębiorstwa pisemny 
wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym 
w warunkach technicznych przypączenia lub w 
umowie o przypączenie do sieci, albo w przypadku 
zmiany odbiorcy uspugi bez zmiany pozostapych wa-
runków świadczeni uspug. Ponowne przypączenie do 
sieci, w przypadku odcięcia dostawy wody lub za-
mknięcia przypącza kanalizacyjnego następuje po 
zpożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umo-
wy. 

2. Przedsiębiorstwo w terminie do 10 dni od daty 
zpożenia wniosku, przedkpada Odbiorcy do podpisu 
projekt umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zasto-
sowanie również w przypadku skpadania wniosku  
o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali 
przez wpaściciela lub zarządcę budynku wieloloka-
lowego. 

§ 13 

1. Umowa określa okres obrachunkowy obowiązujący 
odbiorców uspug w zależności od lokalnych warun-
ków technicznych i ekonomicznych świadczenia 
uspug, a także postanowień określonych w odręb-
nych przepisach oraz skutki niedotrzymania terminu 
zappaty. Okres ten nie może być krótszy niż jeden 
miesiąc i nie dpuższy niż sześć miesięcy. 

2. Mogą obowiązywać różne okresy obrachunkowe 
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
uspug lub obszaru.  

3. Datę, formę i sposób zappaty Przedsiębiorstwo 
wskazuje w fakturze. Odbiorca otrzymuje fakturę 
nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu. 

4. Termin zappaty wskazany na fakturze nie może być 
krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. 

R o z d z i a p  NV 

Cposób rozliczeU w oparciu o ceny i stawki opłat usta-
lone w taryfach 

§ 14 

Rozliczenia z Odbiorcami uspug za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pro-
wadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Nnfrastruktury z dnia 12 mar-
ca 2002 r. w sprawie określania taryf wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.NN.0911-21a57a2006 stwierdzono nieważ-
ność § 14). 

§ 15 

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy sta-
nowi zapącznik do umowy. 

2. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są sto-
sować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną 
uchwapą rady miasta, bądź wprowadzoną w trybie 
art. 24 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany 
umowy. 
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§ 16 

Przedsiębiorstwo ogpasza taryfę w miejscowej prasie 
oraz przez ogposzenie w miejscach publicznych na 
terenie miasta w terminie określonym w art. 24 ust. 7 
lub 9 ustawy. 

§ 17 

1. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdziap V 
ustawy oraz umowa. 

2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć wpasnych  
i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, 
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odpro-
wadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości 
wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza 
wpasnego. 

3. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć wpasnych oraz 
urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do 
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń 
pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest 
ustalana jako suma wskazań wodomierza wpasnego 
i gpównego. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Odbiorca 
jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na 
wpasny koszt wodomierza wpasnego, jego utrzyma-
nia i legalizacji. 

R o z d z i a p  V 

Warunki przyłZczenia do sieci 

§ 18 

1. Przypączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej jest odppatne i odbywa się na pi-
semny wniosek o przypączenie i określenie warun-
ków technicznych przypączenia, zwanych dalej 
„warunkami przypączenia", zpożony przez osobę 
ubiegającą się o przypączenie. 

2. Kwota należności za przypączenie ustalana jest na 
podstawie obowiązującej taryfy. 

3. Z wnioskiem o przypączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować osoba posia-
dająca tytup prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma być przypączona do sieci. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w 
szczególności zawierać: 
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
2) adres podpączanej nieruchomości, 
3) rodzaj podpączenia (wodociągowe, kanalizacyj-

ne), 
4) formę, termin i sposób ppatności za podpączenie, 
5) dane wykonawcy, 
6) datę i podpis wnioskodawcy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo 
może wyrazić zgodę na przypączenie osobie, która 
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. 

§ 19 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przypączenie do 
sieci zapącza: 
1) dokument potwierdzający tytup prawny do korzy-

stania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,  
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w 
stosunku do nieruchomości, 

2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nieruchomości względem istniejących sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów  
i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 20 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przypączenia  
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dpuż-
szym niż 14 dni od dnia zpożenia wniosku. W przy-
padkach szczególnych przypączenie do sieci nastę-
puje na podstawie umowy o przypączenie, której 
projekt sporządza Przedsiębiorstwo. 

2. Warunki przypączenia są ważne póp roku od dnia ich 
wydania. 
3. Warunki przypączenia określają: 

1) miejsca i sposób przypączenia sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Od-
biorcy, 

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na 
pobór wody, 

3) miejsca zainstalowania wodomierza gpówne-
go oraz miejsca zainstalowania urządzenia 
pomiarowego liczącego ilość odprowadza-
nych ścieków, 

4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, 

5) termin ważności warunków przypączenia. 

§ 21 

1. Przypączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyj-
nej następuje po spepnieniu warunków przypączenia, 
a w przypadku zawarcia umowy o przypączenie do 
sieci, po spepnieniu warunków w niej określonych. 

2. Umowa o przypączenie do sieci powinna być zawar-
ta w szczególności w przypadkach związanych  
z budową sieci lub ich finansowaniem przez skpada-
jącego wniosek o przypączenie. 

3. Umowa o przypączenie powinna w szczególności 
określać: 
1) zakres prac projektowych i budowlano-

montażowych oraz prac związanych z  przepro-
wadzeniem prób i odbiorów końcowych, 

2) koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, 
3) zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z 

wymaganą dokumentacją,  
4) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych 

prac i spepnienie wymagań określonych w wa-
runkach przypączenia, 

5) terminy i dokumentację zakończenia budowy 
przypącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i 
odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia 
prób i odbioru końcowego przypącza wraz z in-
wentaryzacją powykonawczą capego podpączenia 
oraz instalacją wodomierza gpównego, 

6) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia 
w wodę lub odprowadzania ścieków, 

7) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie wa-
runków umowy o przypączenie, 

8) podmiot zarządzający przypączeniem po wyko-
naniu. 

§ 22 

1. Warunki przypączenia względnie umowa o przypą-
czenie stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji 
prac projektowych oraz budowlano-montażowych. 
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2. Określone w warunkach względnie w umowie  
o przypączenie próby i odbiory częściowe oraz koń-
cowe są przeprowadzane przy udziale upoważnio-
nych przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
są potwierdzane przez strony w protokopach, któ-
rych wzory określa Przedsiębiorstwo z uwzględnie-
niem postanowień § 25 ust. 2. 

R o z d z i a p  VN 

Techniczne warunki określajZce możliwość dostępu do 
usług wodociZgowo-kanalizacyjnych 

§ 23 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przypączenia 
do sieci w przypadku braku wystarczających mocy 
produkcyjnych oraz niewystarczających warunków 
technicznych uniemożliwiających realizację uspugi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przypączenia 
do sieci, jeśli przypącze zostapo wykonane bez uzy-
skania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostapo wyko-
nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.NN.0911-21a57a2006 stwierdzono 
nieważność § 23 ust. 2 we fragmencie: „zostapo 
wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa”). 

3. Poziom dostępu do uspug wodociągowo-
kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyzna-
czają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsię-
biorstwa opracowane na podstawie studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Nowa Ruda oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 24 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia 
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ście-
ków z wpaścicielem lub zarządcą budynku wielolo-
kalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym 
budynku, gdy nie są spepnione równocześnie 
wszystkie warunki określone w art.6 ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę 
z wpaścicielem lub zarządcą budynku wielolokalo-
wego jeżeli, w trakcie jej obowiązywania wystąpią 
warunki uniemożliwiające jej spepnienie, w szcze-
gólności warunki uniemożliwiające ustalenie należ-
ności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 
dla poszczególnych odbiorców uspug w tym budyn-
ku, w terminie określonym w umowie. 

3. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za 
wodomierzem gpównym. 

4. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziapu sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

5. Miejsce rozdziapu sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przypącze stanowiące wpasność Przedsiębiorstwa  
i instalacji wewnętrznej oraz rozdziapu odpowie-
dzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewi-
zyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy 

odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą 
studzienką licząc od strony budynku. 

6. W przypadku przypącza kanalizacyjnego stanowią-
cego wpasność odbiorcy uspugi dostarczającego 
ścieki miejscem rozdziapu sieci i odpowiedzialności 
jest miejsce popączenia sieci kanalizacyjnej z przypą-
czem. 

R o z d z i a p  VNN 

Cposób dokonywania odbioru przyłZcza 

§ 25 

1. Odbiór przypącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokópu odbioru technicznego i we-
dpug zasad określonych w § 22 ust.2 i 3.Odbiór 
jest wykonywany przez zasypaniem przypącza. 
Wszelkie odcinki przypącza ulegające zakryciu (tzw. 
prace zanikające)należy zgpaszać do odbioru przed 
zasypaniem. 

2. Przed zasypaniem należy wykonać operat geode-
zyjny, w zakresie wskazanym w warunkach tech-
nicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
dostarcza się Przedsiębiorstwu a drugi do odpo-
wiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją do-
kumentacji geodezyjnej. 

3. Po zgposzeniu gotowości do odbioru przez przed-
stawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia je-
go termin, na nie dpużej niż trzy dni po dacie zgpo-
szenia. 

4. Protokóp odbioru technicznego przypącza powinien 
zawierać co najmniej: 
1) datę odbioru, 
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-

znaczenia przypącza (rodzaju: wodociągowe, ka-
nalizacyjne) – średnicy, materiapów i dpugości, 

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przypącza 
kanalizacyjnego, 

4) skpad komisji, w tym: wykonawcę i użytkowni-
ka, 

5) adres nieruchomości do której wykonano podpą-
czenie, 

6)podpisy czponków komisji. 
5. Protokóp końcowy stanowi potwierdzenie prawi-

dpowości wykonania podpączenia i jego podpisanie 
przez strony upoważnia Odbiorcę do zpożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie Umowy. 

R o z d z i a p  VNNN 

Cposób postępowania w przypadku niedotrzymania 
ciZgłości usług i odpowiednich parametrów dostarcza-

nej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej 
ścieków 

§ 26 

O przewidywanych zakpóceniach w realizacji uspug 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjęty. 

§ 27 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbior-
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ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na  
2 dni przed planowanym terminem. 

§ 28 

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić za-
stępczy punkt poboru wody i poinformować Od-
biorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru 
wody pobierane są oppaty na podstawie cen i sta-
wek oppat określonych w obowiązującej taryfie. 

§ 29 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub za-
mknąć przypącze kanalizacyjne w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 8 ustawy. 

§ 30 

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia 
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, 
jeśli nie zostapy usunięte przeszkody będące przyczyną 
zaniechania świadczenia uspug. 

R o z d z i a p  Nu 

ObowiZzki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków 

§ 31 

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne dziapanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,  
a także prawidpowe utrzymanie studzienki czy też 
pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego 
usunięcia awarii na przypączu będącym w jego po-
siadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od 
jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć 
awarię we wpasnym zakresie, a kosztami obciążyć 
Odbiorcę. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.NN.0911-21a57a2006 stwierdzono nieważ-
ność § 31 ust. 1 i ust. 2). 
3. Odbiorca uspug zobowiązany jest do natychmiasto-

wego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich 
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza gpówne-
go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby. 

§ 32 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiębiorstwa o zmianach wpasnościowych 
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

§ 33 

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszel- 
kich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieć wppyw na dziapanie sieci. 

§ 34 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia należności za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków. 

R o z d z i a p  u 

Ctandardy obsługi Odbiorców usług. 

Cposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji 
w zakresie zakłóceU w dostawie wody i odprowadza-

niu ścieków 

§ 35 

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty 
poziom uspugi, a szczególnie winno wyodrębnić sta-
nowisko pracy do spraw obspugi klienta. 

§ 36 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na 
życzenie Odbiorcy lub z wpasnej inicjatywy pepnej in-
formacji dotyczącej realizacji uspugi, a przede wszyst-
kim informacji objętych regulaminem i zawartych w 
taryfie. 

§ 37 

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub 
organ Nnspekcji kanitarnej obniżenia jakości dostarcza-
nej wody Odbiorcy przyspuguje upust na zasadach 
określonych w umowie. 

§ 38 

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej  
z regulaminem lub przerw w dostawach wody Od-
biorca uspug może zpożyć pisemną reklamację w 
terminie 14 dni od dnia, w którym zakończypa się 
przerwa w świadczeniu uspugi, albo od dnia, w któ-
rym uspuga zostapa wykonana lub miapa być wyko-
nana. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania 
lub nienależytego wykonania uspugi. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 

Odbiorcy, 
2) przedmiot reklamacji, 
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-

klamacje, 
4) zgposzenie roszczenia o odszkodowanie, 
5) numer i datę umowy, 
6)podpis Odbiorcy. 

4. Zgposzona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji Przedsiębiorstwa. 

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwpocz-
nie, nie dpużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
jej wniesienia. 

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 
1) nazwę Przedsiębiorstwa, 
2) powopanie podstawy prawnej, 
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględniania reklamacji, 
4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia 

roszczeń w innym trybie, 
5) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-

jącego Przedsiębiorstwo z podaniem zajmowa-
nego przez niego stanowiska. 

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w 
capości lub w części, odpowiedź na reklamację win-
na zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsię-
biorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrze-
nia, a także o wysokości i formie wyppaty przyzna-
nego odszkodowania lub należności. 

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet 
przyszpych należności może nastąpić jedynie na 
wniosek Odbiorcy. 

R o z d z i a p   uN 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 39 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe 
następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. 

§ 40 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest  
z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na 
sieci wodociągowej w miejscach uzgodnionych  
z Przedsiębiorstwem. 

§ 41 

Nlość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz  
z określeniem punktów poboru wody jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji skpadanych Przedsię-
biorstwu przez jednostkę straży pożarnej w umownie 
ustalonych okresach. 

§ 42 

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną 
na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w 
taryfie. Przedsiębiorstwo może także zawrzeć 
umowę z gminą, w której określone zostaną zasady 
rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożaro-
we, jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każ-
de pobranie z sieci. 

3. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele prze-
ciwpożarowe Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty 
utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia 
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, 
powiększone o marżę zysku. 

R o z d z i a p   ulN 

Przepisy koUcowe 

§ 43 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia 
na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu. 

§ 44 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwapy traci 
moc Uchwapa Rady Gminy Nowa Ruda z dnia  
23 września 2002 r. nr 250auuuNNNa02 w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków przez Zakpad Wodociągów  
i Kanalizacji kp. z o.o. W Nowej Rudzie.  

2. Uchwapa podlega ogposzeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie 
Rady Gminy Nowa Ruda, w lokalnej prasie oraz na 
tablicach ogposzeń w sopectwach. 

§ 45 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIA RADC 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1593 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 27 marca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 
z póź. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póź. 
zm.) oraz w związku z uchwapą nr 147auuVNa05 Rady Gminy w Nowej Ru-
dzie, z dnia 30 marca 2005 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu popo-
żonego we wsi Wartnica oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowe-
go planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, Rada Gminy w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:  
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R o z d z i a p   N 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar popożony we 
wsi Wartnica, zgodnie z zapącznikiem nr 1. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczających tereny o różnych funkcjach 
oraz o różnych zasadach zagospodarowania, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaptowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu, 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów, 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przy-
rodniczego i prawidpowego zarządzania zasobami 
przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i le-
śnych. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1) plan – przepisy niniejszej uchwapy wraz z zapącz-
nikami, 

2) uchwapa – tekst niniejszej uchwapy, 
3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek 

planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który 
stanowi zapącznik nr 1 do niniejszej uchwapy, 

4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, 

5) przeznaczeniu podstawowe – rodzaj przeznacze-
nia terenu, które powinno przeważać na danym 
terenie, wyznaczonym ściśle liniami rozgraniczają-
cymi; 

6) przeznaczeniu uzupepniające – rodzaj przeznacze-
nia terenu inne niż podstawowe, które uzupepnia 
lub wzbogaca funkcję podstawową, 

7) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny 
o różnym sposobie użytkowania, którym przypi-
sane są różne ustalenia planu, 

8) obowiązująca linia zabudowy – linia na której mu-
si stanąć zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany 
budynku, 

9) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym ob-
rysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej 
powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie 
ścian zewnętrznych, 

10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przypącza i urządzenia instalacyjne, prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod po-
jemniki na odpadki stape, 

11) obiekt mapej architektury – przez co rozumie się 
urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom, 
placom i innym przestrzeniom publicznym, takie 
jak: pawki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, fon-
tanny oraz inne o podobnym charakterze, 

12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwapy 
przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenami, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, 

13) w przepisach niniejszej uchwapy terminy takie jak: 
obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane 
są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Wu-
dowlane. 

§ 3 

Nntegralną częścią uchwapy jest rysunek planu, w skali 
1:1000, stanowiący zapącznik nr 1 do niniejszej 
uchwapy. 

§ 4 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są 
jego obowiązującymi ustaleniami: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania, 
c) symbole identyfikujące tereny. 

2) oznaczenia dotyczące ksztaptowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) orientacyjne usytuowanie obiektów budowla-

nych, 
c) obowiązujący ukpad gpównych popaci dacho-

wych, 
d) orientacyjne usytuowanie wejść i wjazdów. 

3) oznaczenia dotyczące parcelacji gruntów: 
a) projektowane granice dziapek budowlanych. 

§ 5 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń tere-
nu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) uspugi turystyczne, 
3) zieleń ogrodowa, 
4) wody stojące: sadzawki oraz oczka wodne, 
5) droga dojazdowa. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. 

§ 6 

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę 
obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie 
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile 
nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu. 

§ 7 

Komunikacja kołowa 

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące 
typy ulic: ulice dojazdowe oznaczone w planie 
symbolem KD. 

2. Dla ulic dojazdowych, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgra-

niczających zgodnie z rysunkiem planu, 
2) obowiązuje jezdnia dwukierunkowa z zatoczkami 

parkingowymi zakończona zawrotką, 
3) minimalna szerokość pasa ruchu 2.5 metra, 
4) dopuszcza się, aby nie wyodrębniać jezdni  

i chodników.  
§ 8 

Zaopatrzenie w wodę 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w 
obszarze objętym planem nastąpi z indywidualnych 
ujęć wody. 
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§ 9 

Odprowadzanie ścieków bytowych 

1. Ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy 
doprowadzać do indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

2. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków bezpośrednio do gleby, rowów melio-
racyjnych bądź cieków naturalnych. 

§ 10 

Odprowadzanie ścieków opadowych 

1. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych 
do indywidualnych zbiorników bezodppywowych  
z przeznaczeniem dla celów gospodarczych. 

2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych 
do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, 
pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia. 

§ 11 

Gospodarka odpadami 

1. Dla terenów popożonych w granicach planu ustala 
się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektyw-
nej gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Odpady z terenu objętego planem należy wywozić 
na komunalne skpadowisko odpadów.  

3. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpa-
dów w obszarze objętym planem. 

§ 12 

Zaopatrzenie w energię elektrycznZ 

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 
sieci energetycznej. 

2. kieci i przypącza niskiego napięcia należy realizować 
w formie podziemnych sieci kablowych. 

3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna, w 
szczególności stacje transformatorowe, należy re-
alizować w obrębie terenów przewidzianych pod 
zabudowę. 

§ 13 

Zaopatrzenie w energię cieplnZ 

1. Obiekty w obszarze objętym planem mogą być 
zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o na-
stępujące źródpa cieppa: 
1) gaz ziemny, 
2) olej opapowy, 
3) energię elektryczną, 
4) energię sponeczną, 
5) energię geotermalną, 
6) energię ze źródep odnawialnych. 

2. Obowiązuje zakaz realizacji kotpowni na paliwa sta-
pe.  

§ 14 

PrzyłZcza telekomunikacyjne 

1. kieci i przypącza telekomunikacyjne prowadzić wy-
pącznie w formie podziemnych linii  kablowych. 

2. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomuni-
kacyjnych, anten telefonii komórkowej w formie 
wolno stojących budynków i budowli. 

R o z d z i a p   NN 

Ustalenia szczegółowe 

§ 15 

Tereny 1MN, 2MN, 3MN 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 2MN, 3MN, ustala się następujące prze-
znaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupepniające: 

a) uspugi turystyczne, 
b) zieleń ogrodowa, 
c) wody stojące. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące uksztaptowania 
budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być 

większa niż 2 kondygnacje, licząc pącznie z pod-
daszem, 

2) obowiązuje nachylenie popaci dachowych pod 
kątem 45 stopni, 

3) obowiązuje szczytowy ukpad budynków, kaleni-
cą prostopadle do osi drogi oznaczonej symbo-
lem KD, zgodnie z rysunkiem planu. 

4) Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 
15 metrów. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospo-
darowania terenu: 
1) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy,  

o przebiegu pokazanym na rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-

wych obiektów budowlanych nie może przekra-
czać 30% powierzchni dziapki, 

3) co najmniej 50% dziapki należy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni ogrodowej, 

4) dopuszcza się obiekty mapej architektury, 
5) wjazdy i wejścia na teren, o którym mowa w 

ust.1 należy realizować wypącznie z drogi dojaz-
dowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KD. 

§ 16 

Teren KD 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KD ustala się przeznaczenie terenu: ulica do-
jazdowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7. 

R o z d z i a p   NNN 

Ustalenia koUcowe 

§ 17 

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się jednorazową oppatę od 
wzrostu wartości nieruchomości zabudowanej  
i przeznaczonej do zabudowy, w wysokości10 %. 

2. Określona powyżej stawka procentowa jest pod-
stawą do naliczenia i pobrania jednorazowej oppaty 
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należnej od wpaściciela nieruchomości dla gminy 
wiejskiej Nowa Ruda, przy zbyciu nieruchomości. 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwapy powierza się Wójtowi 
Gminy Nowa Ruda.  

 

 

§ 19 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 30 dni od daty 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 

PRZZWODNNIZZIA RADC 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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ZałZcznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 
2006 r. (poz. 1593) 
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ZałZcznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 
2006 r. (poz. 1593) 
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ZałZcznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 
2006 r. (poz. 1593) 

 
 

zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz  o sposobie realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
wpasnych gminy i zasady ich finansowania 
 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu po-
pożonego we wsi Wartnica byp wypożony do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Gminy No-
wa Ruda, w dniach od 20 stycznia 2006 do 9 lutego 2006 r. Nnformację o: terminie wypożenia 
planu do publicznego wglądu, terminie dyskusji publicznej i możliwości wnoszenia uwag, Wójt 
Gminy Nowa Ruda ogposip poprzez ogposzenie umieszczone w „GAZZINZ NOWORUDZKNZJ”  
nr 459 z dnia 12–18 stycznia 2006 r., oraz na tablicy ogposzeń urzędowych Urzędu Gminy 
Nowa Ruda. 
W trakcie wypożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy No-
wa Ruda dla terenu popożonego we wsi Wartnica oraz w terminie 21 dni po wypożeniu planu do 
publicznego wglądu nie wppynępy żadne uwagi. 

W dniu 9 lutego 2006 roku o godz. 1100  wyznaczono termin dyskusji publicznej. ktawili się 
projektanci planu oraz wspóppracujący przedstawiciele Urzędu Gminy. Nie przybyli inni zain-
teresowani zmianą studium. Nie zgposzono żadnych uwag do zmiany studium. ktwierdza się, 
że projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowa Ruda dla terenu popożonego we wsi Wartnica zyskap akceptację zainteresowa-
nych stron oraz spopeczeństwa gminy Nowa Ruda. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należZcych do zadaU własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Dla potrzeb miejscowego planu, wymienionego w punkcie 1, opracowano „Prognozę skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” zawierającą:  

1) analizę ustaleń planu miejscowego, 
2) analizę planowanych prac inwestycyjnych, 
3) przeznaczenie terenów, zmiana wartości nieruchomości,  
4) zmiana wartości podatku od nieruchomości.  

Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wyko-
nania prac infrastrukturalnych należących do zadań gminy. 
Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów wynika, że końcowy wynik finansowy jest do-
datni i wynosi 52 092 zł  przy zapożeniu w opracowanej prognozie uzyskania maksymalnych 
oppat adiacenckiej i planistycznej. 
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1594 

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 

z dnia 28 marca 2006 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
na terenie Gminy Ciepłowody 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, 
poz. 1088) uchwala się, co następuje: 

 
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania  
ścieków 

 
R o z d z i a p  N 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania  
z uspug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą 
urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odpro-
wadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyj-
nych na terenie Gminy Iieppowody. 

2. Nlekroć w niniejszym regulaminie używa się okre-
śleń: 
a) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 

b) „Umowa” – należy przez to rozumieć następują-
ce rodzaje umów: 
– umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowa-

dzanie ścieków, 
– umowa o zapatrzenie w wodę, 
– umowa o odprowadzanie ścieków, 

c) „Odbiorca” – należy przez to rozumieć podmiot 
będący stroną umowy o przypączenie do sieci 
lub jednej z umów wymienionych w pkt b). 

d) „Przedsiębiorstwo” – należy przez to rozumieć 
Zakpad Uspug Komunalnych w Iieppowodach. 

e) „Przypącze” – należy przez to rozumieć odcinek 
przewodu pączącego sieć wodociągową z we-
wnętrzną instalacją wodociągową w nierucho-
mości odbiorcy uspug wraz z zaworem za wo-
domierzem gpównym. 

§ 2 

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją dziapalność w 
oparciu o uchwapę nr uuuVaNVa2003 Rady Gminy 
Iieppowody z dnia 30 kwietnia 2003 roku w spra-
wie utworzenia komunalnego zakpadu budżetowe-
go. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy uspugi zaopatrzenia w 
wodę lub odprowadzania ścieków wypącznie na 
podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą. 

§ 3 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać jej zgodnie z warunkami wynikającymi 
z zawartej Umowy. 

R o z d z i a p  NN 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 4 

Poziom świadczonych uspug Przedsiębiorstwa w za-
kresie ilości, jakości oraz ciągpości dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków określa niniejszy regulamin 
oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie 
odrębnych przepisów. 

§ 5 

1. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody 
określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta  
z Odbiorcą. 
Umowa winna także określać maksymalne ilości 
oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostar-
czanych ścieków wynikający z posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych 
możliwości ich oczyszczenia. 

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie 
Ministra Nnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. 
Nr 109, poz. 1156), a powinno wynosić przed każ-
dym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,5 bara  
i nie więcej niż 6 barów. 

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  
Nr 203, poz. 1718). 

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemy-
spowych oraz warunki ich wprowadzania do urzą-
dzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Mini-
stra Nnfrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w spra-
wie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemyspowych oraz warunków wprowa-
dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 
Nr 129, poz. 1108). 

§ 6 

1. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wo-
domierza gpównego ponosi Przedsiębiorstwo. 

2. Odbiorca winien zapewnić niezawodne dziapanie 
wodomierzy przez ich odpowiednie zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami ni-
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skich temperatur oraz dostępem osób nieuprawnio-
nych. 

§ 7 

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego in-
formowania wójta o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia. 

§ 8 

Przedsiębiorstwo winno prowadzić prawidpową eks-
ploatacje sieci i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. 

R o z d z i a p  NNN 

Czczegółowe warunki i tryb zawierania Umów  
z Odbiorcami usług 

§ 9 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia 
Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadza-
nie ścieków z wpaścicielem lub zarządcą budynku 
wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali 
w tym budynku, gdy nie są spepnione równocześnie 
wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Usta-
wy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę 
wpaścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowe-
go, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią wa-
runki uniemożliwiające jej spepnienie, w szczególno-
ści warunki uniemożliwiające ustalenie należności 
za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla po-
szczególnych Odbiorców uspug w tym budynku, w 
terminie określonym w Umowie. 

3. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wyni-
kające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 
4. 

4. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z uspug za-
opatrzenia w wodę, jak i z uspug odprowadzania 
ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną 
Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków. 

§ 10 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania. 
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumie-

niem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia 
Przedsiębiorstwa od Umowy. 

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w 
przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 usta-
wy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez 
oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy 
na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody 
lub zamknięcia przypącza kanalizacyjnego. 

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożli-
wiających dalsze korzystanie z uspug. 

§ 11 

1. Odbiorca uspug skpada do Przedsiębiorstwa pisemny 
wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym 

w warunkach technicznych przypączenia lub umo-
wie o przypączenie do sieci, a w przypadku zmiany 
Odbiorcy uspugi bez konieczności zmiany pozosta-
pych warunków świadczenia uspug, niezwpocznie po 
jej wystąpieniu. Ponowne przypączenie do sieci, po 
wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub za-
mknięciu przypącza kanalizacyjnego następuje po 
zpożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umo-
wy. 

2. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty zpoże-
nia wniosku przedkpada Odbiorcy do podpisu pro-
jekt Umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zasto-
sowanie również w przypadku skpadania przez wpa-
ściciela a zarządcę budynku wielolokalowego wnio-
sku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi  
z lokali. 

§ 12 

1. Przedsiębiorstwo określa w umowie cykl rozliczeń 
obowiązujący Odbiorców uspug w zależności od lo-
kalnych warunków technicznych i ekonomicznych 
świadczenia uspug, a także postanowień określo-
nych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki 
niedotrzymania terminu zappaty. 

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń 
dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców 
uspug lub obszaru. 

3. Termin i sposób zappaty Przedsiębiorstwo wskazuje 
w fakturze. 

§ 13 

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z uspug Przed-
siębiorstwa w sposób zgodny z przepisami ustawy  
i niepowodujący pogorszenia jakości uspug świadczo-
nych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający dzia-
palności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do: 
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu cieppej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych 
w przypadkach i na warunkach określonych odręb-
nymi przepisami,  

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie- 
powodujący zakpóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

d) informowania Przedsiębiorstwa o wpasnych uję-
ciach wody, w celu prawidpowego ustalania oppat 
za odprowadzanie ścieków, 

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z przypącza kanalizacyjnego wypącznie 
w celach określonych w warunkach przypączenia do 
sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębior-
stwem, 

f) zapewnienia niezawodnego dziapania posiadanych 
instalacji i przypączy wodociągowych lub instalacji  
i przypączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomia-
rowym wpącznie, 

g) podjęcia dziapań ograniczających skutki awarii oraz 
udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usu-
nięcia awarii lub kontroli dziapania urządzeń pomia-
rowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przypą-
czy. 
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R o z d z i a p  NV 

Zasady rozliczeU za pobranZ wodę i odprowadzone 
ścieki 

§ 14 

Rozliczenia z Odbiorcami uspug za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pro-
wadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Nnfrastruktury z dnia 12 mar-
ca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 

§ 15 

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy sta-
nowi zapącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub 
odprowadzania ścieków. 

2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są 
stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwier-
dzoną uchwapą rady gminy, bądź wprowadzoną w 
trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności 
zmiany Umowy. 

§ 16 

Przedsiębiorstwo ogpasza taryfę w sposób zwyczajowo 
przyjęty, w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub  
9 ustawy. 

§ 17 

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wo-
dę i odprowadzanie ścieków określa rozdziap 5 Ustawy 
oraz Umowa. 

R o z d z i a p  V 

Warunki przyłZczenia do sieci 

§ 18 

1. Izynności związane z przypączeniem nieruchomości 
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są odppat-
ne i odbywają się na pisemny wniosek o przypącze-
nie i określenie warunków przypączenia, zwanych 
dalej „warunkami przypączenia”, zpożony przez oso-
bę ubiegającą się o przypączenie. 

2. Kwota należności za przypączenie ustalana jest na 
podstawie obowiązującej taryfy. 

3. Z wnioskiem o przypączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować osoba posia-
dająca tytup prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma być przypączona do sieci. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w 
szczególności zawierać: 
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
b) adres podpączanej nieruchomości, 
c) rodzaj podpączenia (wodociągowe, kanalizacyj-

ne), 
d) formę, termin i sposób ppatności za podpączenie, 
e) dane wykonawcy, 
f) datę i podpis wnioskodawcy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo 
może wyrazić zgodę na przypączenie osobie, która 
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. 

§ 19 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przypączenie do 
sieci zapącza: 
a) dokument potwierdzający tytup prawny do korzy-

stania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,  
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w 
stosunku do nieruchomości, 

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nieruchomości względem istniejących sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów  
i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 20 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przypączenia  
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dpuż-
szym niż 14 dni od dnia zpożenia wniosku. W przy-
padkach szczególnych przypączenie do sieci nastę-
puje na podstawie umowy o przypączenie, której 
projekt sporządza Przedsiębiorstwo. 

2. Warunki przypączenia są ważne 12 miesięcy od dnia 
ich wydania. 

3. Warunki przypączenia określają: 
a) miejsca i sposób przypączenia sieci wodociągo-

wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 

wody, 
c) miejsca zainstalowania wodomierza gpównego 

oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-
rowego liczącego ilość odprowadzanych ście-
ków, 

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, 

e) termin ważności warunków przypączenia. 

§ 21 

1. Przypączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyj-
nej może nastąpić po spepnieniu warunków przypą-
czenia, o których mowa w § 18, a w przypadku 
zawarcia umowy o przypączenie do sieci, od spep-
nieniu warunków w niej określonych. 

2. Umowa o przypączenie do sieci może być zawarta 
m. in. w przypadkach związanych z budową sieci 
lub ich finansowaniem przez skpadającego wniosek 
o przypączenie. 

3. Umowa o przypączenie powinna w szczególności 
określać koszty związane z realizacją takiego przed-
sięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń 
wraz z wymaganą dokumentacją. 

§ 22 

1. Warunki przypączenia względnie umowa o przypą-
czenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji 
prac projektowych oraz budowlano-montażowych. 

2. Określone w warunkach względnie umowie o przy-
pączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
są potwierdzane przez strony w protokopach, któ-
rych wzory, uwzględniając postanowienia § 24, 
określa Przedsiębiorstwo. 
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§ 23 

1. Odbiór przypącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokópu odbioru technicznego wedpug 
zasad określonych w warunkach przypączenia 
względnie umowie o przypączenie. 

2. Protokóp odbioru technicznego przypącza powinien 
zawierać co najmniej: 
a) datę odbioru, 
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-

znaczenia przypącza (rodzaju: wodociągowe, ka-
nalizacyjne ), średnicy, materiapów i dpugości, 

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przypącza 
kanalizacyjnego, 

d) skpad komisji, w tym: wykonawcę i użytkowni-
ka, 

e) adres nieruchomości do której wykonano podpą-
czenie, 

f) podpisy czponków komisji. 
3. Protokóp końcowy stanowi potwierdzenie prawi-

dpowości wykonania podpączenia i jego podpisanie 
przez strony upoważnia Odbiorcę do zpożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie Umowy. 

R o z d z i a p  VN 

Techniczne warunki określajZce możliwości dostępu 
do usług wodociZgowo-kanalizacyjnych 

§ 24 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przypączenia 
do sieci w przypadku braku wystarczających mocy 
produkcyjnych oraz niewystarczających warunków 
technicznych uniemożliwiających realizację uspugi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przypączenia 
do sieci, jeśli przypącze zostapo wykonane bez uzy-
skania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostapo wyko-
nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi. 

3. Poziom dostępu do uspug wodociągowo-
kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyzna-
czają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsię-
biorstwa opracowane na podstawie studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy. 

§ 25 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za 
wodomierzem gpównym. 

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziapu sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

3. Miejsce rozdziapu sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przypącze stanowiące wpasność Przedsiębiorstwa  
i instalacji wewnętrznej oraz rozdziapu odpowie-
dzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewi-
zyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy 
odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą 
studzienką licząc od strony budynku. 

4. W przypadku przypącza kanalizacyjnego stanowią-
cego wpasność Odbiorcy miejscem rozdziapu sieci  

i odpowiedzialności jest miejsce popączenia sieci 
kanalizacyjnej z przypączem. 

R o z d z i a p  VNN 

Cposób postępowania w przypadku niedotrzymania 
ciZgłości usług i odpowiednich parametrów dostarcza-

nej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej 
ścieków 

§ 26 

O przewidywanych zakpóceniach w realizacji uspug 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjęty. 

§ 27 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbior-
ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na  
7 dni przed planowanym terminem. 

§ 28 

W razie przerwy w dostawie wody lub pojawienia się 
na sieci wody zanieczyszczonej przez okres przekra-
czający 36 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić 
zastępczy punkt poboru wody zdatnej do spożycia  
i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji oraz wa-
runkach korzystania. 

§ 29 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub za-
mknąć przypącze kanalizacyjne w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 8 Ustawy oraz zawartej 
umowie. 

R o z d z i a p  VNNN 

ObowiZzki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków 

§ 30 

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne dziapanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,  
a także prawidpowe utrzymanie studzienki czy też 
pomieszczenia, w którym są zamontowane, oraz 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego 
usunięcia awarii na przypączu będącym w jego po-
siadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 12 godzin 
od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć 
awarię we wpasnym zakresie, a kosztami obciążyć 
Odbiorcę. 

§ 31 

Odbiorca uspug zobowiązany jest do natychmiastowe-
go powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich: 
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza gpówne-

go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby, 

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieć wppyw na dziapanie sieci. 
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§ 32 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia należności za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków. 

§ 33 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiębiorstwa o zmianach wpasnościowych 
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

R o z d z i a p  Nu 

Ctandardy obsługi Odbiorców usług 

Cposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji 
w zakresie zakłóceU w dostawie wody i odprowadza-

niu ścieków 

§ 34 

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty 
poziom uspug. 

§ 35 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na 
życzenie Odbiorcy lub z wpasnej inicjatywy pepnej in-
formacji dotyczącej realizacji uspugi, a przede wszyst-
kim informacji objętych regulaminem, zawartych w 
taryfach oraz zawartej umowie. 

§ 35a 

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub 
organ Nnspekcji kanitarnej obniżenia jakości dostarcza-
nej wody Odbiorcy przyspuguje upust na zasadach 
określonych w Umowie. 

§ 36 

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej  
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Od-
biorca uspug może zpożyć pisemną reklamację w 
terminie 7 dni od dnia, w którym zakończypa się 
przerwa w świadczeniu uspugi, albo od dnia, w któ-
rym uspuga zostapa wykonana lub miapa być wyko-
nana. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania uspugi. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 

Odbiorcy, 
b) przedmiot reklamacji, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-

klamację, 
d) zgposzenie roszczenia o odszkodowanie, 
e) numer i datę Umowy, 
f) podpis Odbiorcy. 

4. Zgposzona reklamacja wymaga potwierdzenia jej 
przyjęcia w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa. 

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwpocz-
nie, nie dpużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
jej wniesienia i pisemnie informuję Odbiorcę o spo-
sobie rozpatrzenia reklamacji. 

R o z d z i a p  u 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 37 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
są: 

a) gminne jednostki Ochotniczej ktraży Pożarnej, 
b) państwowa straż pożarna. 

§ 38 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w 
miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a prze- 
de wszystkim z wyznaczonych hydrantów. 

§ 39 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobo-
wiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miej-
scu pożaru niezwpocznie po otrzymaniu zgposzenia lub 
po zakończeniu akcji pożarniczej nie później jednak niż 
24 godziny od chwili poboru wody na cele ppoż. 

§ 40 

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną 
na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w 
taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w któ-
rej określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną 
wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele 
wymienione w art. 22 Ustawy. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane będą za okresy 12 miesięcy. 

R o z d z i a p  uN 

Przepisy koUcowe 

§ 41 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  
Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 42 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobo-
wiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy 
niniejszego regulaminu. 

§ 43 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwapy tracą moc: 
uchwapa nr uuuV Rady Gminy Iieppowody z dnia 30 
marca 2004 roku w sprawie regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 
Iieppowody oraz uchwapa nr 156auuua2005 Rady 
Gminy Iieppowody z dnia 4 listopada 2005 rok zmie-
niająca uchwapę w sprawie regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 
Iieppowody. 

§ 44 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC GMNNC 

 
MARIAN KAZYRA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁDKA 

z dnia 28 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach, dla których organem prowadzZcym jest Gmina 
                                               Długołęka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 pkt 3, art. 49 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.), po uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych 
w szkopach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dpugopęka, Rada 
Gminy Dpugopęka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Ustala się regulamin, zwany dalej „Regulaminem”. 
Określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 
zwane dalej „nagrodami”, ze specjalnego funduszu 
nagród, tworzonego w budżecie Rady Gminy, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, 
ze zm.), w wysokości 1% planowanych rocznych wy-
nagrodzeń osobowych nauczycieli, zwanego dalej 
„funduszem nagród”. 

§ 2 

Nlekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa 
o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2003 r.  Nr 118, poz. 1112, ze zm.), 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dpugopę-
ka, 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkopy, przed-
szkola, a także zespopy szkóp – placówki publiczne 
dziapające na podstawie ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dla których Gmina jest 
organem prowadzącym, 

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora 
szkopy, 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, 
wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego 
zatrudnionego w szkole, 

6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Dpugopęka, 

7) klasie – należy przez to rozumieć oddziap lub grupę, 
w tym również w przedszkolu. 

§ 3 

Fundusz nagród dzieli się w następujący sposób: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

Wójta, 

§ 4 

1. Nagrody są przyznawane z funduszu nagród dla: 
1) nauczycieli przez dyrektora szkopy, w której na-

uczyciel jest zatrudniony, ze środków, o których 
mowa w § 3 pkt 1 regulaminu, 

2) dyrektorów szkóp przez Wójta, ze środków,  
o których mowa w § 3 pkt 2 regulaminu. 

2. Wysokość nagrody przyznanej przez Wójta dla dy-
rektorów ustala corocznie Wójt, a wysokość na-
grody przyznanej przez dyrektora dla nauczycieli –
dyrektorzy poszczególnych szkóp. 

§ 5 

1. Nagrody z funduszu nagród przyznawane są raz w 
roku w miesiącu czerwcu. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody 
można przyznać nauczycielom w innym terminie niż 
określony w ust. 1. 

§ 6 

Kryteria i tryb przyznawania nagród dyrektorom 

Nagrody mogą być przyznane dyrektorom, którzy 
przez wzorowe wypepnianie swoich obowiązków, prze-
jawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości 
przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań 
kierowanej przez siebie szkopy, poprzez: 

1) bardzo dobrą wspóppracę z organami Gminy na 
wszystkich ppaszczyznach dziapania, 

2) aktywny udziap szkopy i jej reprezentowanie w 
dziapaniach promujących Gminę, 

3) zdobywanie środków finansowych na rzecz szkopy 
wykorzystując zewnętrzne źródpa finansowania 
(sponsoring), 

4) aktywizację środowiska, rad pedagogicznych oraz 
innych organów szkopy spużącą zabezpieczaniu jej 
potrzeb, 

5) prawidpowe i oszczędne gospodarowanie finan-
sami szkopy, 

6) stymulowanie nauczycieli w kierunku stosowania 
nowoczesnych metod nauczania, 

7) tworzenie pozytywnego wizerunku szkopy w śro-
dowisku poprzez organizowanie imprez pozasz-
kolnych, 
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8) dbanie o poprawę warunków i bezpieczeństwa 
pracy zatrudnionych pracowników, 

9) dobrą wspóppracę z gronem pedagogicznym – 
stwarzanie sprzyjającej atmosfery pracy, 

10) pomoc metodyczną, szczególnie mpodym nauczy-
cielom, 

11) dziapania zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

§ 7 

1. Nagrody dla dyrektorów przyznaje Wójt. 
2. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektorowi sporzą-

dza Dyrektor Zespopu Obspugi Zkonomiczno-
Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Dpugo-
pęce na podstawie opinii rady pedagogicznej oraz 
związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli 
zatrudnionych w szkopach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Dpugopęka, w terminie do 
15 czerwca każdego roku, a w przypadku, o któ-
rym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, w terminie  
10 dni od uzyskania opinii. 

§ 8 

1. Przy rozpatrywaniu wniosku o nagrodę Wójt bierze 
pod uwagę capoksztapt pracy dyrektora oraz realiza-
cję zadań zawartych w § 6 Regulaminu. 

2. Wójt może nie przyznać lub obniżyć wysokość 
wnioskowanej nagrody w szczególności: 
1) gdy dziapania dyrektora są sprzeczne z polityką 

realizowaną w zakresie oświaty przez organ 
prowadzący, 

2) nierealizowane są przez dyrektora zadania okre-
ślone w § 6 Regulaminu. 

3. Lista dyrektorów, którym zostapa przyznana nagro-
da, zostanie przekazana do wiadomości związkom 
zawodowym, zrzeszającym nauczycieli zatrudnio-
nych w szkopach, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Dpugopęka. 

§ 9 

Kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom 

Nauczycielowi nagrodę przyznaje dyrektor, jeżeli na-
uczyciel: 

1) uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-
wychowawczej, potwierdzone: wynikami spraw-
dzianów klasy VN i egzaminów klasy NNN gimnazjum, 
diagnozy osiągnięć uczniów klasy NNN i V szkopy pod-
stawowej oraz klasy NN gimnazjum, 

2) popularyzuje wpasne osiągnięcia poprzez organiza-
cję lekcji otwartych lub wystąpień na zebraniach 
rady pedagogicznej, 

3) doskonali się zawodowo, utrzymuje stapy kontakt  
z doradcą metodycznym i chętnie dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniami z pozostapymi czponkami 
Rady Pedagogicznej, 

4) rzetelnie piastuje powierzoną funkcję koordynatora 
zespopu przedmiotowego, wychowawczego itp. 
oraz opiekuna stażu, 

5) przestrzega porządku pracy (jest punktualny, wpa-
ściwie pepni dyżury, prawidpowo prowadzi doku-
mentację, chętnie uczestniczy w imprezach organi-
zowanych przez szkopę pepniąc obowiązki opieku-
na), 

6) aktywnie uczestniczy w tworzeniu, aktualizacji, 
nowelizacji dokumentów prawa wewnątrzszkolne-
go, 

7) wykazuje się umiejętnościami organizatorskimi, dba 
o powierzony sprzęt i urządzenia szkolne, mobilizuje 
uczniów do dziapań na rzecz padnego wystroju klas, 
czystości i porządku. 

§ 10 

Dyrektor może przyznać nagrodę również nauczycie-
lowi podejmującemu następujące dziapania i osiągają-
cemu efekty: 
1) w pracy z uczniem zdolnym, np. zajęcie przez 

ucznia wysokiej lokaty w konkursach szkolnych, 
pozaszkolnych przedmiotowych i innych np. zawo-
dach sportowych, 

2) w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez: 
a) opiekę nad organizacjami dziapającymi w szkole, 
b) wspóporganizowanie imprez szkolnych, wycie-

czek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, 
c) organizowanie imprez sportowych, konkursów 

przedmiotowych; szkolnych i gminnych oraz 
udziap w konkursach na szczeblu powiatowym 
czy wojewódzkim, 

3) w pracy z uczniem mającym trudności w nauce, 
np. udokumentowana wspóppraca z pedagogiem 
szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagcgiczną, 
rodzicami ucznia co w konsekwencji ma spużyć 
przezwyciężaniu niepowodzeń ucznia w nauce, 

4) w rozwijaniu wspóppracy z rodzicami i środowi-
skiem, mającej na celu: 

a) mobilizację rodziców do pracy na rzecz szkopy, 
b) utrzymywanie stapego kontaktu z rodzicami,  

a przez to natychmiastowe reagowanie w sytu-
acjach szczególnych (np. znaczne pogorszenie 
sytuacji materialnej ucznia, zaobserwowane pa-
tologie), 

c) wppywanie na organizacje środowiskowe celem 
podejmowania dziapań na rzecz szkopy i aktywne 
uczestnictwo w imprezach przez te organizacje 
organizowanych, 

d) podejmowanie dziapań promujących szkopę w 
Gminie i poza nią. 

§ 11 

Dyrektor może także nagrodzić nauczyciela – wycho-
wawcę, po ukończeniu cyklu nauczania: 
1) zintegrowanego kl. N–NNN oraz klasy O, 
2) blokowego kl. NV–VN, 
3) przedmiotowego kl. N–NNN gimnazjum oraz kl. N–NNN 

liceum ogólnoksztapcącego. 

§ 12 

Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkopy, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków za-
wodowych dziapających w szkole. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.NN.0911-16a268a06 z dnia 28 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

Postanowienia koUcowe 

Fundusz nagród przeznaczony na nagrody, a niewyko-
rzystane w danym roku budżetowym nie powoduje 
zwiększenia funduszu nagród w roku następnym. 
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§ 14 

Wykonanie uchwapy powierza się Wójtowi Gminy Dpu-
gopęka. 

§ 15 

Traci moc uchwapa nr uuua538a2005 Rady Gminy 
Dpugopęka z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie usta-
lenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkopach, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Dpugopęka. 

 

§ 16 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC GMNNC 

 
JAN FEDYK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1596 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Izernica uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Ustalić nazwę ulicy we wsi Nadolice Wielkie: ulica 
Uodłowa (działka nr 309/620) oraz nr 309/492) – bie-
gnie od dziapki nr 309a501 w kierunku pópnocno-
wschodnim do dziapki nr 309a618. 

§ 2 

Popożenie ulicy i jej przebieg przedstawia szkic sytu-
acyjny stanowiący zapącznik numer 1 do niniejszej 
uchwapy. 

§ 3 

Wykonanie uchwapy powierza się Wójtowi Gminy 
Izernica. 

§ 4 

Uchwapa wchodzi w życie po uppywie 14 dni od dnia 
ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZZWODNNIZZIC 
RADC GMNNC 

 
ZENON WARDĘGA 
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ZałZcznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 21 kwietnia 
2006 r. (poz. 1596) 
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INFORMACUA O DECYZUACH PREZECA URZDDU REGULACUI ENERGETYKI 
NR WCC/934F/252/W/OWR/2006/AŁ, NR PCC/41D/252/W/OWR/2006/AŁ 

ORAZ NR OCC/15B/252/W/OWR/2006/AŁ 

z dnia 24 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zmian koncesji Fortum Wrocław Cpółka Akcyjna z siedzibZ we 
Wrocławiu 

Na wniosek z dnia 23 marca 2006 r. Fortum Wrocpaw kpópka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocpawiu zostapy zmienione koncesje na wytwarzanie cieppa, 
przesypanie i dystrybucję cieppa oraz na obrót cieppem dla tego Przedsiębiorcy. 

 
Uzasadnienie 

 
Wnioskiem z dnia 23 marca 2006 r., znak: Fka6a3126a2006 Zarząd Fortum Wrocpaw kpópka 
Akcyjna z siedzibą we Wrocpawiu wystąpip o zmianę wydanych decyzji, w związku ze zmianą 
nazwy Miejskiego Przedsiębiorstwa Znergetyki Iieplnej na Fortum Wrocpaw kpópka Akcyjna, na 
podstawie postanowienia kądu Rejonowego dla Wrocpawia-Fabrycznej we Wrocpawiu, VN Wy-
dziap Gospodarczy Krajowego Rejestru kądowego, z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Zner-
getyki Iieplnej Wrocpaw kpópka Akcyjna. 
Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, że wniosek Przedsiębiorstwa zaspuguje na uwzględ-
nienie w capości.  
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 oraz  
art. 32 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 2003 r. nr 153, poz. 1504 ze zmianami), Prezes Urzędu Regulacji Znergetyki decyzjami z dnia 
24 kwietnia 2006 r. nr WIIa934Fa252aWaOWRa2006aAŁ, nr PIIa41Da252aWaOWRa2006aAŁ 
oraz nr OIIa15Wa252aWaOWRa2006aAŁ zmienip koncesje na wytwarzanie, przesypanie i dystry-
bucję oraz obrót cieppem.  

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Znergetyki 

ZACTDPCA DYREKTORA 
POŁUDNNOWO-ZAIHODNNZGO 

 ODDZNAŁU TZRZNOWZGO 
URZĘDU RZGULAIJN ZNZRGZTCKN 

z siedzibą we Wrocpawiu 

JaJadwa G w goaewa 
 
 

Zgzemplarze bieżące i z lat ubiegpych oraz zapączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocpawiu, 50-951 Wrocpaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71a340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocpawiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75a764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocpawiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. kkarbka 3, tel. 0-76a856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocpawiu Delegatura w Wapbrzychu, 58-300 Wapbrzych, ul. kpowackiego 23a–24, tel. 0-74a849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadespanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocpawiu – Zakpadzie Obspugi Urzędu,  

55-951 Wrocpaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71a340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wypożone są do powszechnego wglądu w Wibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocpaw, tel. 0-71a340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Nnternecie na stronie: 

http:aawww.duw.plaadzienn.htm 
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