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1394

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XIV/89/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz
w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/177/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA –
LASY POŁUDNIE, Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w zachod-
niej części miasta Polanica Zdrój, zwanego dalej
w skrócie wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY
POŁUDNIE, którego obowiązujące ustalenia o prze-
znaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zostają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 5000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. wiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE spo-
rządza się w celu przeznaczenia gruntów do zale-
sienia oraz wprowadzenia zakazu zabudowy.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) następujących granic 

– projektowanego obszaru Natura 2000,
– obszaru i terenu górniczego złóż wód

leczniczych „Polanica-Zdrój”,
– strefy ochronnej „A” obszaru uzdrowiska;

2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polani-
ca-Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§ 2

Słwwnichek

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
mowa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP

PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE, o którym
mowa w § 1 uchwały.

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć
rysunek w skali 1 5000 stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

4) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie
z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-
gendzie.

5) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3
niniejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę ilościową.

6) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to
rozumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają i jednocześnie nie są sprzeczne
z funkcją wiodącą.

7) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez
to rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności
drogi i dojazdy do poszczególnych obiektów
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
dojazdy do poszczególnych działek w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej – o szerokości mi-
nimalnie 4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe za-
warte w § 4 niniejszej uchwały nie stanowią in-
aczej) – budowa i utrzymanie ww. terenu należy
do zarządcy.
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8) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO
WISKA – należy przez to rozumieć część obsza-
ru uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczni-
czych i naturalnych surowców leczniczych, wa-
lorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.

9) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez
to rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wieloro-
dzinnego, lasów, parków itp., dla których
wprowadza się zakaz wprowadzania trwałych
ogrodzeń – za wyjątkiem ogrodzeń wprowadza-
nych na czas określony, niedłuższy niż wynika-
jący bezpośrednio z konieczności przeprowadze-
nia prac budowlanych, konserwacyjnych lub słu-
żących prowadzeniu racjonalnej gospodarki zie-
lenią (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO  ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie  terenów,  parametrZ  i  wskaźniki
kshtałtwwania    habuawwZ    wrah   hapwspwaarwwania
terenu wrah hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować tereny
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego
obszaru ochrony złóż wód leczniczych, obo-
wiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu  w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

g) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – ze względu na leśny cha-
rakter terenu nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować tereny
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu  w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,
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c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – ze względu na leśny cha-
rakter terenu nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 3, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować tereny
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i te-
renu górniczego złóż wód leczniczych „Pola-
nica-Zdrój”, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) dla terenów położonych w strefie ochronnej
„A” obszaru uzdrowiska, (w granicach okre-

ślonych na rysunku planu) obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 11 ni-
niejszej uchwały,

f) dla terenów położonych w strefie ochronnej
„B” obszaru uzdrowiska, (w granicach okre-
ślonych na rysunku planu) obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 11 ni-
niejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – ze względu na leśny cha-
rakter terenu nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 4, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować tereny
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu  w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego
obszaru ochrony złóż wód leczniczych, obo-
wiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i te-
renu górniczego złóż wód leczniczych „Pola-
nica-Zdrój”, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,
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f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „A” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – ze względu na leśny cha-
rakter terenu nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 5, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować tereny
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu  w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu  w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i te-
renu górniczego złóż wód leczniczych „Pola-
nica-Zdrój”, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią
lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

g) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – ze względu na leśny cha-
rakter terenu nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

Na obszarze planu nie wyznacza się terenów komuni-
kacji publicznej.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realiza-
cję celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających
tereny o funkcji innej niż urządzenia infrastruktury
technicznej – pod warunkiem zachowania ustaleń pla-
nu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

1. W terenie objętym planem nie występują obszary
zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

W terenie objętym planem nie przewiduje się budowy
i rozbudowy infrastruktury technicznej.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch  na
pwastawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  prhZrwaZ –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach wtulinZ Parku Narwawwepw Gór Stwłw-
wZch obowiązują następujące zasady 
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1) przy nowych nasadzeniach należy wprowadzać
gatunki tylko pochodzenia europejskiego,

2) chronić istniejące zadrzewienia i zalesienia przed
wylesieniami poprzez prawidłową gospodarkę
rolno-leśną.

Wszelkie prace wykonywane na potrzeby ochrony
przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiają-
cym daną formę ochrony przyrody oraz zadań z za-
kresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, a także likwidowania na-
głych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego
i prowadzenia akcji ratowniczych.

2. W granicach projektowanego wbsharu Natura 2000
obowiązuje zasada, iż przy zagospodarowaniu tere-
nu należy uwzględnić wytyczne zawarte w sto-
sownych aktach prawa regulujących zasady w gra-
nicach obszarów Natura 2000.
Wszelkie prace wykonywane na potrzeby ochrony
przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiają-
cym daną formę ochrony przyrody oraz zadań z za-
kresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, a także likwidowania na-
głych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego
i prowadzenia akcji ratowniczych.

3. W granicach obszaru proponowanego do objęcia
ochroną jako hespół prhZrwanichw-krajwbrahwwZ
obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się wykonywania prac ziemnych trwale

zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpo-
wodziowym albo budową, odbudową, utrzymy-
waniem, remontem lub naprawą urządzeń wod-
nych,

2) zabrania się dokonywania zmian stosunków
wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, le-
śnej, wodnej lub rybackiej.

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych
na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z or-
ganem ustanawiającym daną formę ochrony przy-
rody oraz zadań z zakresu obronności kraju w przy-
padku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także
likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch  na
pwastawie prhepisów  h hakresu wchrwnZ śrwawwiska –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach obszaru Głównepw Zbiwrnika Wóa
PwahiemnZch Nr 341 „Niecka wewnątrhsuaecka
Kuawwa-BZstrhZca", ścisłepw wbsharu wchrwnZ hłóż
wóa lechnichZch oraz w granicach wbsharu i terenu
pórnichepw hłóż wóa lechnichZch „Pwlanica-Zarój”
wprowadza się bezwzględny zakaz lokalizacji inwe-
stycji mogących mieć negatywny wpływ na jakość
wód podziemnych.

2. Na obszarze objętym planem występuje ujęcie ww-
aZ „Barbara” – ustanowione decyzją Starosty
Kłodzkiego nr OŚR 6223 – 99/01 z dnia
31.12.2001 r.

3. Dla gruntów harenwwanZch, w przypadku realizacji
inwestycji, zaleca się ograniczenie powierzchni

utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

4. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

5. W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
1) obowiązują nakazy i zakazy określone w odpo-

wiednich aktach prawa,
2) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę

inwestycji określonych w ww. aktach prawa ja-
ko czynności zabronione należy uzyskać decyzję
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wod-
nej zwalniającą od zakazów i nakazów wynika-
jących z położenia w granicach bezpośredniego
zagrożenia powodzią,

3) dla nowych obiektów lokalizowanych na obsza-
rze bezpośredniego zagrożenia powodzią zaka-
zuje się realizacji kondygnacji podziemnej lub
częściowo zagłębionej.

§ 10

ZasaaZ wchrwnZ krajwbrahu kulturwwepw, ahieahictwa
kulturwwepw  i  habZtków   wrah  aóbr  kulturZ   współ-

chesnej

Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiekty
i obszary zabytkowe podlegające ochronie krajobrazu,
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

1. W granicach strefy ochronnej „A” obszaru uzdrowi-
ska, obowiązują zasady 
1) wyklucza się wykonywanie wszystkich czynno-

ści zabronionych ujętych w wykazie dla strefy
ochronnej „B” i „C”,

2) wyklucza się uruchamianie pól biwakowych
i campingowych, lokalizacji domków turystycz-
nych i campingowych,

3) wyklucza się prowadzenie targowisk, z wyjąt-
kiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów
ludowych, produktów regionalnych lub towarów
o podobnym charakterze, w formach i miejscach
wyznaczonych przez gminę,

4) wyklucza się prowadzenie działalności rolniczej
oraz trzymania zwierząt gospodarskich,

5) wyklucza się organizację rajdów samochodo-
wych i motorowych,

6) wyklucza się lokalizację trwałych i tymczaso-
wych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać
lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym ob-
szarze, a w szczególności  stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych
i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych
emitujących fale elektromagnetyczne,
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7) wyklucza się organizowanie imprez masowych,
zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego
i działalności o charakterze rozrywkowym zakłó-
cającej ciszę nocną w godz. 22.00–6.00, z wy-
jątkiem imprez masowych znajdujących się
w harmonogramie imprez gminnych.

2. W granicach strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowi-
ska, obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się wszystkich czynności zabronionych

ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „C”,
2) zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych,

z wyjątkiem cięć sanitarnych,
3) zabrania się pozyskiwania surowców mineral-

nych innych niż naturalne surowce lecznicze,
4) zabrania się prowadzenia robót melioracyjnych

mających na celu niekorzystną zmianę istnieją-
cych stosunków gruntowo-wodnych.

3. W granicach strefy ochronnej „C” obszaru uzdrowi-
ska, (obejmującej gminę w granicach administracyj-
nych) obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

3) zabrania się prowadzenia działań mających
wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia
przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/89/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1394.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/89/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1394.

UCHWAŁA NR XIV/85/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 30 STYCZNIA 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków ha-
pwspwaarwwania prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80 z 2003 r.,
poz. 717 z późniejszymi zmianami) Raaa Miejska w PwlanicZ-Zarwju uchwala, cw następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP
PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE h ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój”, hatwierahwnepw 24 października 2006 roku
uchwałą nr XLVIII/337/2006 Rady wiejskiej w Polanicy-Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi wiasta Polanica-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/89/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1394.

RwhstrhZpniecie
w sprawie rwhpatrheniu uwap wniesiwnZch aw prwjektu miejscwwepw planu

hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz stanowiska Burmistrza wia-
sta Polanica-Zdrój z dnia 9 stycznia 2008 roku o braku uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE w trakcie
jego wyłożenia do publicznego wglądu stwierdza się, iż odstępuje się od rozstrzygnięcia.

Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/89/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1394.

RwhstrhZpnięcie
w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw

MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej,
które należą aw haaań własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania,

hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) stwierdza się, iż  realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY POŁUDNIE nie wymaga realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz określenia zasad
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XIV/90/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/178/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA –
LASY PÓŁNOC, Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w północ-
no-zachodniej części miasta Polanica Zdrój, zwane-
go dalej w skrócie wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY
PÓŁNOC, którego obowiązujące ustalenia o prze-
znaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zostają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 5000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. wiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC sporzą-
dza się w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
oraz wprowadzenia zakazu zabudowy.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) następujących granic 

– obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa-Bystrzyca",

– obszaru i terenu górniczego złóż wód
leczniczych „Polanica-Zdrój”,

– obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej;
2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-

leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polanic-
-Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§ 2

Słwwnichek

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
mowa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP

PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC, o którym
mowa w § 1 uchwały.

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć
rysunek w skali 1 5000 stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

4) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie
z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-
gendzie.

5) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3
niniejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę ilościową.

6) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to
rozumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają i jednocześnie nie są sprzeczne
z funkcją wiodącą.

7) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez
to rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności
drogi i dojazdy do poszczególnych obiektów
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
dojazdy do poszczególnych działek w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej – o szerokości mi-
nimalnie 4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe za-
warte w § 4 niniejszej uchwały nie stanowią in-
aczej) – budowa i utrzymanie ww. terenu należy
do zarządcy.
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8) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część obsza-
ru uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczni-
czych i naturalnych surowców leczniczych, wa-
lorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.

9) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez
to rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wieloro-
dzinnego, lasów, parków itp., dla których
wprowadza się zakaz wprowadzania trwałych
ogrodzeń – za wyjątkiem ogrodzeń wprowadza-
nych na czas określony, niedłuższy niż wynika-
jący bezpośrednio z konieczności przeprowadze-
nia prac budowlanych, konserwacyjnych lub słu-
żących prowadzeniu racjonalnej gospodarki zie-
lenią (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie terenów, parametrZ i wskaźniki kshtał-
twwania habuawwZ wrah hapwspwaarwwania terenu wrah

hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następujące
ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lo-
kalizacji obiektów hodowlanych oraz zabu-
dowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wyklu-
czeniem trwałej zabudowy,

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie terenów pod ww. komu-
nikację,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
cych na celu skuteczne odprowadzenie wód
opadowych oraz ochronę przed zalewaniem
i podtapianiem obszarów rolnych oraz są-
siednich obszarów zainwestowanych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej przy-
datności rolniczej, tj. na glebach słabych – V
i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrhsuaecka Kuawwa-
BZstrhZca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie wbsharu i te-
renu pórnichepw hłóż wóa lechnichZch "Pwla-
nica-Zarój”, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren ja-
ko zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
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obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren ja-
ko zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 3, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren ja-
ko zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
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Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla nieruchomości położonych w granicach
terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód
podziemnych oraz powierzchniowych, obo-
wiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

f) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

h) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 4, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren ja-
ko zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-

rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego ob-
szaru ochrony złóż wód leczniczych, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

g) dla nieruchomości położonych w granicach
terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód
podziemnych oraz powierzchniowych, obo-
wiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

h) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

i) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/KDGP 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna – (rezerwa terenowa pod drogę
krajową).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego,

d) lokalizację urządzeń ochrony przed hałasem
i wibracjami.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren ja-
ko zieleń ogólnodostępną.
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Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/KDGP 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna – (rezerwa terenowa pod drogę
krajową);
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego,

d) lokalizację urządzeń ochrony przed hałasem
i wibracjami.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren ja-
ko zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na

celu regulację i utrzymanie cieku oraz zapew-
nienie prawidłowego spływu wód powierzch-
niowych, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń drogowych takich jak
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) dla terenów położonych w granicach obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,
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c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla nieruchomości położonych w granicach
terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód
podziemnych oraz powierzchniowych, obo-
wiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

f) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

g) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie ustala się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDGP 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – arwpa

płówna ruchu prhZśpieshwnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej;

docelowo doprowadzenie jej do osiągnięcia
pełnych parametrów drogi klasy głównej ru-
chu przyspieszonego GP (2/2),

b) lokalizację skrzyżowań, oraz innych niezbęd-
nych elementów układu komunikacyjnego,
w tym zjazdów i wjazdów na zasadach okre-
ślonych przez Zarządcę drogi,

c) realizację towarzyszących obiektów inżynier-
skich, oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) zakaz obsługi terenów sąsiednich bezpośred-

nio z drogi – poza istniejącymi zjazdami lub
określonymi przez zarządcę drogi,

b) docelowa szerokość ulicy w liniach rozgrani-
czających – nie mniej niż 40 m,

c) rozwiązania szczegółowe skrzyżowań – na
zasadach określonych przez Zarządcę drogi,

d) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi
powinny być utwardzone i skanalizowane,
a wody opadowe powinny być odprowadzo-
ne i oczyszczone.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochronnej „C” obszaru uzdrowiska,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – na podstawie przepisów
szczególnych.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

lwkalne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy do osiągnięcia pełnych para-

metrów ulicy lokalnej  w liniach rozgranicza-
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jących zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie
mniej niż 12 m,

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,
c) w obrębie skrzyżowań z drogami klasy „D”

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla terenów położonych w granicach ścisłego
obszaru ochrony złóż wód leczniczych, obo-
wiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowiska,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 11 niniejszej uchwały.

5) tymczasowe sposoby zagospodarowania i użyt-
kowania terenu 

6) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

7) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

awjahawwe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających

zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej
niż 10 m,

b) szerokość jezdni minimalnie 5 m,
c) w obrębie skrzyżowań z drogami klasy „L”

oraz „D” obowiązuje narożne ścięcie linii roz-
graniczającej (trójkąt widoczności) o wymia-
rach nie mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowiska,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  komunikacja wewnętrzna –

ciągi pieszo-jezdne (istniejące dojazdy do tere-
nów produkcji rolniczej).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację  towarzyszących  obiektów  inży-

nierskich oraz niezbędnych urządzeń tech-
nicznych związanych z funkcjonowaniem cią-
gu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.
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2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas, z miejscowymi poszerze-
niami (zgodnie z rysunkiem planu) w szcze-
gólności w rejonie skrzyżowań,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego  ciągu  komunikacyjne-
go,

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowiska,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 11 niniejszej uchwały,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi  określonymi  na  rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się tereny komunikacji publicznej, któ-
rych zasady urządzania określono w § 4 niniejszej
uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających
pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia in-
frastruktury technicznej – pod warunkiem zacho-
wania ustaleń planu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

1. W terenie objętym planem nie występują obszary
zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych
w stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwe-
storów we własnym zakresie.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch  na
pwastawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  prhZrwaZ –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach wtulinZ Parku Narwawwepw Gór Stwłw-
wZch obowiązują następujące zasady 
1) przy nowych nasadzeniach należy wprowadzać

gatunki tylko pochodzenia europejskiego,
2) chronić istniejące zadrzewienia i zalesienia przed

wylesieniami poprzez prawidłową gospodarkę
rolno-leśną.

Wszelkie prace wykonywane na potrzeby ochrony
przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiają-
cym daną formę ochrony przyrody oraz zadań z za-
kresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, a także likwidowania na-
głych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego
i prowadzenia akcji ratowniczych.

2. W granicach obszaru proponowanego do objęcia
ochroną jako hespół prhZrwanichw-krajwbrahwwZ
obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się wykonywania prac ziemnych trwale

zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpo-
wodziowym albo budową, odbudową, utrzymy-
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waniem, remontem lub naprawą urządzeń wod-
nych,

2) zabrania się dokonywania zmian stosunków
wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, le-
śnej, wodnej lub rybackiej.

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych
na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z or-
ganem ustanawiającym daną formę ochrony przy-
rody oraz zadań z zakresu obronności kraju w przy-
padku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także
likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch  na
pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ śrwawwiska –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach obszaru Głównepw Zbiwrnika Wóa
PwahiemnZch Nr 341 „Niecka wewnątrhsuaecka
Kuawwa-BZstrhZca", ścisłepw wbsharu wchrwnZ hłóż
wóa lechnichZch oraz w granicach wbsharu i terenu
pórnichepw hłóż wóa lechnichZch „Pwlanica-Zarój”
wprowadza się bezwzględny zakaz lokalizacji inwe-
stycji mogących mieć negatywny wpływ na jakość
wód podziemnych.

2. Na obszarze objętym planem występuje ujęcie ww-
aZ „Dębwwa” – ustanowione decyzją Starosty
Kłodzkiego nr OŚR 6223 – 101/01 z dnia
31.12.2001 r.

3. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

4. Dla gruntów harenwwanZch, w przypadku realizacji
inwestycji zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

§ 10

ZasaaZ wchrwnZ krajwbrahu kulturwwepw, ahieahictwa
kulturwwepw     i     habZtków     wrah    aóbr    kulturZ

współchesnej

Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiekty
i obszary zabytkowe podlegające ochronie krajobrazu,

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

1. W granicach strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowi-
ska, obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się wszystkich czynności zabronionych

ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „C”;
2) zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych,

z wyjątkiem cięć sanitarnych,
3) zabrania się pozyskiwania surowców mineral-

nych innych niż naturalne surowce lecznicze,
4) zabrania się prowadzenia robót melioracyjnych

mających na celu niekorzystną zmianę istnieją-
cych stosunków gruntowo-wodnych.

2. W granicach strefZ wchrwnnej „C” wbsharu uharwwi-
ska, (obejmującej gminę w granicach administracyj-
nych) obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się prowadzenia działań mających

wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia
przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/86/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1395.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/86/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1395.

UCHWAŁA NR XIV/86/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 30 STYCZNIA 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC  h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków

hapwspwaarwwania prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.,
poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP
PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC h ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój”, hatwierahwnepw 24 października 2006 roku
uchwałą nr XLVIII/337/2006 Rady  wiejskiej w Polanicy-Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi wiasta Polanica-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/86/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1395.

RwhstrhZpniecie
w sprawie rwhpatrheniu uwap wniesiwnZch aw prwjektu miejscwwepw planu

hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz stanowiska Burmistrza wia-
sta Polanica-Zdrój z dnia 9 stycznia 2008 roku o braku uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC w trakcie
jego wyłożenia do publicznego wglądu stwierdza się, iż odstępuje się od rozstrzygnięcia.

Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/86/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1395.

RwhstrhZpnięcie
w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej,

które należą aw haaań własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania,
hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) stwierdza się, iż  realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA – LASY PÓŁNOC nie wymaga realizacji inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz określenia zasad ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XIV/91/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w  sprawie  uchwalenia  miejscwwepw  planu  hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WOJSKA POLSKIEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/180/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA –
UL. WOJSKA POLSKIEGO, Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co
następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w zachod-
niej części miasta Polanica Zdrój, zwanego dalej
w skrócie wPZP PIEKIELNA GÓRA – UL. WOJSKA
POLSKIEGO, którego obowiązujące ustalenia
o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu zostają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 2000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) następujących granic 

– otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
– projektowanego obszaru Natura 2000,
– strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowiska;

2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polanica
Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§ 2

Słwwnichek

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
mowa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP

PIEKIELNA GÓRA – UL. WOJSKA POLSKIEGO,
o którym mowa w § 1 uchwały;

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć
rysunek w skali 1 2000 stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały;

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami);

4) USTAWIE O UZDROWISKACH – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167,
poz. 1399);

5) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie
z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-
gendzie;

6) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3
niniejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę w ilości przynajmniej 70% sumy po-
wierzchni wewnętrznej projektowanych obiek-
tów lub 70% powierzchni działki, których reali-
zacja, potrzeby i wymagania muszą być spełnio-
ne priorytetowo przed wymaganiami innych
form zagospodarowania.
W przypadku inwestycji prowadzonych w ist-
niejących obiektach  dopuszcza się utrzymanie
dotychczasowej funkcji pod warunkiem zacho-
wania następujących zasadach 
a) dopuszcza się tylko przebudowę, odbudowę

oraz remont istniejących obiektów,
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b) wyklucza się możliwość rozbudowy istnieją-
cych budynków za wyjątkiem rozbudowy
o części służące komunikacji, tj.  wejścia,
klatki schodowe, wiatrołapy, przejścia itp.
lub części obiektu mające na celu spełnienie
wymogów aktualnych przepisów prawa,
właściwych dla danego rodzaju inwestycji;

  7) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to
rozumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają lub wzbogacają funkcję wiodącą,
realizowane na maksymalnie 30% sumy po-
wierzchni wewnętrznej projektowanych obiek-
tów lub 30% powierzchni działki, przy czym
dopuszcza się realizację takich form zagospo-
darowania jako np. osobnego budynku o po-
wierzchni wewnętrznej stanowiącej 30% sumy
powierzchni wszystkich budynków lokalizowa-
nych na działce (o ile ustalenia szczegółowe
zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie stanowią
inaczej) – powyższy parametr należy liczyć
łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniających;

  8) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to ro-
zumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają i jednocześnie nie są sprzeczne
z funkcją wiodącą, realizowane na maksymal-
nie 30% sumy powierzchni wewnętrznej pro-
jektowanych obiektów, przy czym wyklucza się
realizację takich form zagospodarowania
w formie osobnego budynku (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały
nie stanowią inaczej);

  9) wIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE JEDNO-
RODZINNYw – należy przez to rozumieć tereny
wskazane do zabudowy obiektami mieszka-
niowymi jednorodzinnymi lub obiektami miesz-
kaniowymi wielorodzinnymi (o ile przepisy § 3
niniejszej uchwały dopuszczają taką możliwość)
o skali i charakterze odpowiadającym zabudo-
wie jednorodzinnej – o wielkości, parametrach
oraz dopuszczalnej maksymalnej ilości miesz-
kań określonej w § 3 niniejszej uchwały;

10) wIESZKALNICTWIE POWIĄZANYw Z PROWA-
DZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ – należy przez to ro-
zumieć mieszkanie właściciela podmiotu go-
spodarczego albo stróża lub nadzoru technicz-
nego (o ile działalność wymaga całodobowego
nadzoru), zlokalizowane w tym samym budyn-
ku lub budynku odrębnym, przy czym łączna
powierzchnia mieszkalna nie może przekraczać
30% łącznej powierzchni użytkowej wykorzy-
stywanej na cele działalności gospodarczej
(o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3 ni-
niejszej uchwały nie stanowią inaczej);

11) USŁUGACH LUB PRODUKCJI NIEUCIĄDLIWEJ
– należy przez to rozumieć inwestycje niezali-
czone do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;

12) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez
to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej,
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wy-
chowania a także usługi administracji;

13) USŁUGACH KOwERCYJNYCH – należy przez
to rozumieć aktywność gospodarczą o charak-
terze usługowym, z wykluczeniem usług pod-
stawowych oraz usług sportu i rekreacji;

14) POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU –
należy przez to rozumieć sumę powierzchni
wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po
wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
budynku w poziomie podłogi, bez pomniejsze-
nia o powierzchnię przekroju poziomego kon-
strukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli wystę-
pują one na tych kondygnacjach, a także z po-
większeniem o powierzchnię antresoli liczoną
jw.;

15) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez
to rozumieć drogi niepubliczne, w szczególno-
ści drogi i dojazdy do poszczególnych obiektów
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz dojazdy do poszczególnych działek w za-
budowie mieszkaniowej jednorodzinnej – o sze-
rokości minimalnie 4,5 m (o ile ustalenia szcze-
gółowe zawarte w § 4 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej) – budowa i utrzymanie ww.
terenu należy do zarządcy;

16) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część ob-
szaru uzdrowiska, określoną w statucie uzdro-
wiska, wydzieloną w celu ochrony czynników
leczniczych i naturalnych surowców leczni-
czych, walorów środowiska i urządzeń uzdro-
wiskowych;

17) OBOWIĄZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy
wznosić budynki w taki sposób, że elewacja
obiektu (po zewnętrznym obrysie ściany pro-
jektowanego obiektu) będzie z nią zgodna na
odcinku przynajmniej 75% długości, pozostałe
maksymalnie 25% dopuszcza się jako cofnięcie
w stosunku do linii zabudowy, jednak nie wię-
cej niż 2 m. Powyższe zasady nie dotyczą czę-
ści budynku, które w całości znajdują się pod
ziemią lub części wystających przed elewację,
tj.  balkony, wykusze, zadaszenia, elementy
dachu oraz innych części budynku pod warun-
kiem, że powyższe elementy nie będą zlokali-
zowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie ww.
elementy nie przekroczą określonej na rysunku
planu linii zabudowy o więcej niż 2 m w kie-
runku ulicy.
W przypadku schodów do budynku dopuszcza
się odstępstwo od określonej na rysunku planu
linii zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierun-
ku ulicy. (Powyższe zasady podlegają ograni-
czeniom wynikającym z przepisów prawa,
w szczególności dotyczących dróg publicz-
nych).
Budynki i budowle, których wszystkie części
usytuowane są dalej niż 20 m od obowiązują-
cej linii zabudowy, nie podlegają ustaleniom
odnoszącym się do tej linii. Obowiązująca linia
zabudowy nie dotyczy istniejących budynków,
dla których należy zachować następujące za-
sady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu do-

puszcza się zachowanie dotychczasowej linii
zabudowy pod warunkiem, że wskutek roz-
budowy szerokość elewacji wzdłuż linii za-
budowy powiększy się nie więcej niż o 30%
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dotychczasowej szerokości (o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej po-
większenie dotychczasowej elewacji o wię-
cej niż 30% należy zachować linię zabudo-
wy wskazaną w planie;

18) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć linię, której elewacja
nie przekroczy od strony określonej na rysunku
planu (po zewnętrznym obrysie ściany projek-
towanego obiektu). Powyższa zasada nie doty-
czy części budynku, które w całości znajdują
się pod ziemią lub części wystających przed
elewację, tj.  balkony, wykusze, zadaszenia,
elementy dachu oraz innych części budynku
pod warunkiem, że powyższe elementy nie bę-
dą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie
ww. elementy nie przekroczą określonej na ry-
sunku planu linii zabudowy o więcej niż 2 m
w kierunku ulicy. W przypadku schodów do
budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstęp-
stwo od określonej na rysunku planu linii zabu-
dowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących bu-
dynków, dla których należy zachować nastę-
pujące zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu do-

puszcza się zachowanie dotychczasowej linii
zabudowy pod warunkiem, że wskutek roz-
budowy szerokość elewacji wzdłuż linii za-
budowy powiększy się o nie więcej niż 50%
dotychczasowej szerokości (o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej po-
większenie dotychczasowej elewacji o wię-
cej niż 50% należy zachować linię zabudo-
wy wskazaną w planie;

19) DOwINANCIE – należy przez to rozumieć część
obiektu, który ze względu na rozmiary, kształt
oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozo-
stałą częścią budynku, dopuszcza się realizację
dominanty na maksymalnie 15% powierzchni
dachu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla
tego elementu od parametru dotyczącego wy-
sokości obiektów o maksymalnie 5 m (o ile
ustalenia szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej
uchwały nie stanowią inaczej);

20) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POwOCNI-
CZYCH – należy przez to rozumieć obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej, wypo-
sażenia technicznego, elementów komunikacji,
tj.  dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne urzą-
dzenia i obiekty zapewniające możliwość pra-
widłowego funkcjonowania obiektów zgodnie
z funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu;

21) WSKAŹNIKU INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wewnętrznej budynków do po-
wierzchni działki lub działek, na których usytu-
owane są te budynki. Dla istniejącej zabudowy,
przekraczającej określony w § 3 niniejszej
uchwały poziom wskaźnika, w przypadku roz-
budowy dopuszcza się odstępstwa od określo-
nego powyżej parametru pod warunkiem, że na

skutek rozbudowy wskaźnik zwiększy o mak-
symalnie 10%;

22) POWIERZCHNI ZABUDOWY – należy przez to
rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek
wraz z konstrukcją ociepleniem oraz innymi
elementami budynku, określoną na poziomie
50 cm nad powierzchnią terenu przed głównym
wejściem do budynku. Dla istniejących zabu-
dowy przekraczającej określony w § 3 niniej-
szej uchwały poziom parametru dopuszcza się
odstępstwo od powyższej zasady, jednak tylko
dla rozbudowy o części służące komunikacji,
tj.  wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, przej-
ścia, łączniki itp. lub części obiektu mające na
celu spełnienie wymogów aktualnych przepi-
sów prawa, właściwych dla danego rodzaju
inwestycji;

23) POWIERZCHNI ZIELONEJ – należy przez to ro-
zumieć tereny zielone w rozumieniu ustawy
z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399);

24) FRONT DZIAŁKI – należy przez to rozumieć tą
część działki, która leży bezpośrednio przy gra-
nicy z terenem komunikacji, z którego działka
jest obsługiwana. Szerokość frontu działki na-
leży liczyć jako odległość dwóch skrajnych
punktów wspólnych dla działki oraz obsługują-
cego terenu komunikacji. Dla działek wydziela-
nych na zapleczu działek istniejących dojazd
należy wydzielić jako teren komunikacji we-
wnętrznej, a szerokość frontu należy liczyć ja-
ko szerokość całej działki (nie tylko części
wspólnej z terenem komunikacji) – w miejscu
lokalizacji głównego wjazdu na działkę,

25) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez
to rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wielo-
rodzinnego, lasów, parków itp., dla których
wprowadza się zakaz wprowadzania trwałych
ogrodzeń – za wyjątkiem ogrodzeń wprowa-
dzanych na czas określony, niedłuższy niż wy-
nikający bezpośrednio z konieczności przepro-
wadzenia prac budowlanych, konserwacyjnych
lub służących prowadzeniu racjonalnej gospo-
darki zielenią (o ile ustalenia szczegółowe za-
warte w § 3 niniejszej uchwały nie stanowią
inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO  ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie  terenów,  parametrZ  i  wskaźniki
kshtałtwwania    habuawwZ   wrah    hapwspwaarwwania
terenu wrah hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT/US 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
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1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupa ruchu turZstZchnepw wrah usłupi spwr-
tu i rekreacji.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego, tj. hotele, motele,
pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska,
schroniska młodzieżowe,

b) lokalizację obiektów usługowych związanych
ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i tury-
styką, w tym wydzielanie działek pod taką
funkcję,

c) lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sportu
i rekreacji, placów zabaw, boisk itp., w tym
wydzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziele-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielenie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
b) usługi podstawowe związane z ochroną

zdrowia.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-

wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług podstawowych
związanych z ochroną zdrowia w formie
funkcji wbudowanej lub w formie osobnego
obiektu – na zasadach określonych dla funk-
cji uzupełniającej, przy czym powierzchnia
wewnętrzna osobnego budynku nie może
przekroczyć 30% powierzchni, jednak nie
więcej niż 150 m2,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.);

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla

takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.

e) projektowane budynki o wysokich walorach
architektonicznych, wpisane w lokalną trady-
cję architektoniczno-budowlaną, w szczegól-
ności w zakresie 
– materiału użytego na elewacji – zaleca się

kamienne okładziny na kondygnacji parte-
ru oraz piwnicy i podmurówce,

– skali obiektów – żadna elewacja projek-
towanego budynku nie będzie szersza niż
35 m,

f) dopuszcza się budowę łączników pomiędzy
budynkami pod warunkiem spełnienia nastę-
pujących warunków 
– forma i skala łącznika powinna podkreślać

dominujący charakter brył łączonych bu-
dynków, tzn. łącznik powinien być niższy
przynajmniej o jedną kondygnację od niż-
szego z łączonych budynków,

– materiał użyty na elewację łączników oraz
jego kolor, faktura powinien wyraźnie od-
różniać ten element od łączonych budyn-
ków – zaleca się szkło itp.,

– w linii elewacji łącznik powinien zachować
przesunięcie co najmniej 2 m w stosunku
do łączonych obiektów,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne sąsiednie tereny ozna-
czone symbolem ZL/ ZN, US, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe /4 łóżka,

– dla obiektów usługowych związanych
z obsługą ruchu turystycznego – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni użytko-
wej usług,

– dla terenów usług związanych z obsługą
ruchu turystycznego niekubaturowych –
minimalnie 1 miejsce/10 osób odwiedzają-
cych,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
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dróg (za zgodą Zarządcy drogi) w odległo-
ści nie większej niż 200 m od wniosko-
wanego obiektu.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część terenu US
i ZL/ZN na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ ZN, US, znajdujące
się w granicach tej samej działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 

1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe
jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego – pensjonaty, ho-
tele, usługi gastronomii, itp., w tym wydzie-
lanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym pod ww. urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe;
b) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem

obiektów kubaturowych;
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
- na zasadach określonych dla funkcji uzupeł-
niającej, przy czym powierzchnia przeznaczo-
na pod usługi komercyjne nie może przekro-
czyć 30% powierzchni jednak nie więcej niż
100 m2,

b) wysokość budynków 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.);

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,
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e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 

– dla obiektów mieszkalnych – minimalnie
1,25 miejsca postojowego / 1 mieszkanie,

– dla obiektów związanych z obsługą ruchu tu-
rystycznego – minimalnie 1 miejsce postojo-
we / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi) w odległości nie większej
niż 200 m od wnioskowanego obiektu.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieszkalnictwo o charakterze

jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane
z obsługą ruchu turystycznego.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej;
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego – pensjonaty, ho-
tele, usługi gastronomii, itp. w tym wydziela-
nie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielenie działek pod
ww. urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziele-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe;
b) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem

obiektów kubaturowych;
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej, przy czym powierzchnia przezna-
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czona pod usługi komercyjne nie może prze-
kroczyć 30% powierzchni jednak nie więcej
niż 100 m2,

b) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-

westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi) w odległo-
ści nie większej niż 100 m od wniosko-
wanego obiektu.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią
lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą
do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopa-
dłych (ewentualnie równoległe lub zbliżone
do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu
symbolem PG/US 1, dla którego obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
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1) Funkcja wiodąca  pwwierhchniwwa eksplwatacja
krushZw – awcelwww usłupi spwrtu i rekreacji.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie działalności związanej z wydo-

bywaniem i obróbką kruszywa naturalnego
w zakresie wynikającym tylko i wyłącznie
z konieczności uporządkowanie złoża – na
zasadach określonych w odpowiednich prze-
pisach,

b) lokalizację usług sportu i rekreacji – w szcze-
gólności związanych z wykorzystaniem walo-
rów kamieniołomu (po uporządkowaniu zło-
ża),

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego – pensjonaty, ho-
tele, usługi gastronomii, itp. w tym wydziela-
nie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziele-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielenie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej, przy czym powierzchnia przezna-
czona pod usługi komercyjne nie może prze-
kroczyć 30% powierzchni jednak nie więcej
niż 100 m2,

b) ze względu na położenie terenu w bezpo-
średnim sąsiedztwie projektowanego obszaru
Natura 2000 należy zachować absolutny
priorytet ochrony środowiska,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.);

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

– dopuszcza się wprowadzenie dominanty
architektonicznej o wysokości maksy-
malnie 25 m o powierzchni nieprzekra-
czającej 20% rzutu budynku ostatniej
kondygnacji,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z otaczającym krajobrazem miasta w zakresie
skali budynków oraz materiałów użytych na
elewacji – w szczególności z wykorzystaniem
materiałów pochodzących z kamieniołomu,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

h) obsługa komunikacyjna terenu – jak dotych-
czas,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych związanych
z obsługą ruchu turystycznego – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni użyt-
kowej usług,

– dla usług związanych z obsługą ruchu tu-
rystycznego niekubaturowych – minimal-
nie 1 miejsce / 10 osób odwiedzających,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
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a) wyklucza się podział terenu na działki – do-
puszcza się zainwestowanie jako całość wraz
z terenem oznaczonym symbolem PG/US 2,

b) powyższa zasada nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu
symbolem PG/US 2, dla którego obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  pwwierhchniwwa eksplwatacja

krushZw – awcelwww usłupi spwrtu i rekreacji.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie działalności związanej z wydo-

bywaniem i obróbką kruszywa naturalnego
w zakresie wynikającym tylko i wyłącznie
z konieczności uporządkowanie złoża – na
zasadach określonych w odpowiednich prze-
pisach,

b) lokalizację usług sportu i rekreacji – w szcze-
gólności związanych z wykorzystaniem walo-
rów kamieniołomu (po uporządkowaniu zło-
ża),

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego – pensjonaty, ho-
tele, usługi gastronomii, itp., w tym wydzie-
lanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe, w szczególności związane z obsługą
ruchu turystycznego.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej, przy czym powierzchnia przezna-
czona pod usługi komercyjne nie może prze-
kroczyć 30% powierzchni, jednak nie więcej
niż 100 m2,

b) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.);

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

– dopuszcza się wprowadzenie dominanty
architektonicznej o wysokości maksy-
malnie 25 m o powierzchni nieprzekra-
czającej 20% rzutu budynku ostatniej
kondygnacji,

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z otaczającym krajobrazem miasta w zakresie
skali budynków oraz materiałów użytych na
elewacji – w szczególności z wykorzystaniem
materiałów pochodzących z kamieniołomu,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

g) obsługa komunikacyjna terenu – jak dotych-
czas,

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych związanych
z obsługą ruchu turystycznego – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni użyt-
kowej usług,

– dla terenów usług związanych z obsługą
ruchu turystycznego niekubaturowych –
minimalnie 1 miejsce / 10 osób odwie-
dzających,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
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a) ze względu na położenie terenu w granicach
otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział terenu na działki – do-

puszcza się zainwestowanie jako całość wraz
z terenem oznaczonym symbolem PG/US 1,

b) powyższa zasada nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację tymczasowych obiektów usługo-

wych związanych ze sportem, rekreacją, wy-
poczynkiem i turystyką,

b) lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sportu
i rekreacji, placów zabaw, boisk itp.,

c) lokalizację stawów i urządzeń małej retencji
oraz udostępnianie ich dla turystów oraz ku-
racjuszy,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, dojazdami oraz
miejscami parkingowymi, w tym wydzielenie
działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych, urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej,

2) Funkcje uzupełniające – lokalizacja usług agrotu-
rystycznych, z wykluczeniem trwałych obiektów
kubaturowych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) wysokość tymczasowych obiektów – mak-

symalnie 8 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu przy najniższym wejściu do
budynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) przy lokalizacji usług oraz nowych budynków
należy uwzględnić przede wszystkim uwa-
runkowania wynikające z zagrożenia zalewa-
niem wodami powodziowymi,

c) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla terenów usług związanych z obsługą

ruchu turystycznego niekubaturowych –
minimalnie 1 miejsce / 10 osób odwie-
dzających,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią
lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

c) powyższa zasada nie dotyczy działek 
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– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów usługowych związanych

ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i tury-
styką,

b) lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sportu
i rekreacji, placów zabaw, boisk itp.,

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego – pensjonaty, ho-
tele, usługi gastronomii, itp. w tym wydziela-
nie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej, przy czym powierzchnia przezna-
czona pod usługi komercyjne nie może prze-
kroczyć 30% powierzchni jednak nie więcej
niż 100 m2,

b) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.);

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

– dopuszcza się wprowadzenie dominanty
architektonicznej o wysokości maksy-
malnie 25 m o powierzchni nieprzekra-
czającej 20% rzutu budynku ostatniej
kondygnacji,

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub

dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę - w kolorze czerwo-
nym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej li-
nii zabudowy,  przy  lokalizacji nowych bu-
dynków należy zachować następujące odle-
głości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

g) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ZN, wT/US, znaj-
dujące się w granicach tej samej działki,

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla terenów usług związanych z obsługą

ruchu turystycznego niekubaturowych –
minimalnie 1 miejsce / 10 osób odwie-
dzających,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,
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d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

c) powyższa zasada nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

d) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem wT/US, ZL/ ZN znaj-
dujące się w granicach tej samej działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następujące
ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lo-
kalizacji obiektów hodowlanych oraz zabu-
dowy zagrodowej,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziele-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów
do pól oraz urządzeń infrastruktury technicz-
nej,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
cych na celu skuteczne odprowadzenie wód
opadowych oraz ochronę przed zalewaniem
i podtapianiem obszarów rolnych oraz są-
siednich obszarów zainwestowanych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej przy-

datności rolniczej tj. na glebach słabych – V
i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu - nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią
lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 2, dla których obowiązują następujące
ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lo-
kalizacji obiektów hodowlanych oraz zabu-
dowy zagrodowej,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziele-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów
do pól oraz urządzeń infrastruktury technicz-
nej,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
cych na celu skuteczne odprowadzenie wód
opadowych oraz ochronę przed zalewaniem
i podtapianiem obszarów rolnych oraz są-
siednich obszarów zainwestowanych,
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e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu - nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią lub jego bezpośrednim sąsiedztwie,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią lub jego bezpośrednim sąsiedztwie,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.
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4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią lub jego bezpośrednim sąsiedztwie,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 3, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią lub jego bezpośrednim sąsiedztwie,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 4, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,
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d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 5, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla nieruchomości położonych w granicach
obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią lub jego bezpośrednim sąsiedztwie,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/ZN 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne niepu-

blichne – hieleń twwarhZshąca wbiektwm bu-
awwlanZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – zagospodarowanie terenu
powinno uwzględniać powiązanie z sąsiednimi
terenami wskazanymi pod zabudowę.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe (rzeka

Bystrzyca Dusznicka wraz z dopływami).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na

celu regulację i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
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wierzchniowych, w tym lokalizację urządzeń
związanych z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktu-
ry technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń drogowych takich jak
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie otuliny
Parku Narodowego Gór Stołowych, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDZ 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulica

hbiwrcha (ulica Wojska Polskiego).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) przebudowę, rozbudowę, a także moderniza-

cję istniejącej drogi i docelowo doprowadze-
nie do osiągnięcia pełnych parametrów drogi
klasy „Z”;

b) lokalizację niezbędnych elementów układu
komunikacyjnego;

2) Funkcje uzupełniające 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, zatok autobusowych, chodników,
ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych

oraz niezbędnych urządzeń technicznych
związanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

jak dotychczas, docelowo minimalnie 20 m,
b) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-

stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi
powinny być utwardzone i skanalizowane,
a wody opadowe powinny być odprowadzo-
ne i oczyszczone.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) dla terenów położonych w strefie ochronnej
„B” obszaru uzdrowiska (w granicach okre-
ślonych na rysunku planu), obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 11
niniejszej uchwały,

e) dla terenów położonych w strefie ochronnej
„C” obszaru uzdrowiska (w granicach okre-
ślonych na rysunku planu), obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 11
niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.
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2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas, z miejscowymi poszerze-
niami (zgodnie z rysunkiem planu) w szcze-
gólności w rejonie skrzyżowań,

b) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Na-
tura 2000, obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 8 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się tereny komunikacji publicznej, któ-
rych zasady urządzania określono w § 4 niniejszej
uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczają-
cych, pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia
infrastruktury technicznej – pod warunkiem zacho-
wania ustaleń planu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ  i infrastrukturZ

technichnej

1. W terenie objętym planem nie występują obszary
zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych
w stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwe-
storów we własnym zakresie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dosta-
wę z istniejącego wodociągu miejskiego – po roz-
budowie.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się dostawę zgodnie z warunkami określo-
nymi przez Zakład Energetyczny.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie indy-
widualne lub zdalczynne – z zastosowaniem nastę-
pujących zasad 
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła
itp.), biomasa (w tym drewno),

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warun-
kiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawno-
ści, tj. powyżej 90%.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie
zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przysto-
sowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz
na wysypisko wskazane przez władze gminy.

8. Dla całego terenu w granicach opracowania prze-
widuje się system grupowego odprowadzenia ście-
ków do kanalizacji miejskiej oraz oczyszczalni ście-
ków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-
stości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch  na
pwastawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  prhZrwaZ –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach wtulinZ Parku Narwawwepw Gór Stwłw-
wZch obowiązują następujące zasady 
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1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się
ogrzewanie paliwem ekologicznym – zgodnie
z zasadami określonymi w § 7 niniejszej
uchwały,

2) obowiązuje system grupowego odprowadzenia
ścieków – zgodnie z zasadami określonymi
w § 7 niniejszej uchwały,

3) zakaz lokalizacji nowych obiektów przemysło-
wych zaliczanych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rych sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko jest wymagane,

4) przy nowych nasadzeniach należy wprowadzać
gatunki tylko pochodzenia europejskiego,

5) chronić istniejące zadrzewienia i zalesienia przed
wylesieniami poprzez prawidłową gospodarkę
rolno-leśną,

6) zachować wysokość obowiązującej zabudowy
poprzez niewprowadzanie obiektów o skali
i wysokości znacznie odbiegającej od średnich
wskaźników na danym terenie,

7) przy projektowaniu zabudowy należy uwzględnić
wytyczne zawarte w planie ochrony parku.

2. W granicach projektowanego wbsharu Natura 2000
obowiązują następujące zasady 
1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się

ogrzewanie paliwem ekologicznym – zgodnie
z zasadami określonymi w § 7 niniejszej
uchwały,

2) obowiązuje system grupowego odprowadzenia
ścieków – zgodnie z zasadami określonymi
w § 7 niniejszej uchwały,

3) zachować wysokość obowiązującej zabudowy
poprzez niewprowadzanie obiektów o skali
i wysokości znacznie odbiegającej od średnich
wskaźników na danym terenie,

4) przy projektowaniu zabudowy należy uwzględnić
wytyczne zawarte w stosownych aktach prawa
regulujących zasady w granicach obszarów Na-
tura 2000.

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych
na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z or-
ganem ustanawiającym daną formę ochrony przy-
rody oraz zadań z zakresu obronności kraju w przy-
padku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także
likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch na
pwastawie  prhepisów h hakresu wchrwnZ śrwawwiska –

hasaaZ wchrwnZ

1. W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 

1) obowiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

2) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę
inwestycji określonych w ww. aktach prawa ja-
ko czynności zabronione należy uzyskać decyzję
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wod-
nej zwalniającą od zakazów i nakazów wynika-
jących z położenia w granicach bezpośredniego
zagrożenia powodzią,

3) dla nowych obiektów lokalizowanych na obsza-
rze bezpośredniego zagrożenia powodzią zaka-
zuje się realizacji kondygnacji podziemnej lub
częściowo zagłębionej.

2. Dla gruntów harenwwanZch, w przypadku realizacji
inwestycji, zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

3. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

§ 10

ZasaaZ  wchrwnZ  krajwbrahu  kulturwwepw,  ahieahic-
twa   kulturwwepw   i   habZtków   wrah   aóbr   kulturZ

współchesnej

1. W odniesieniu do obiektów i zespołów wpisanZch
aw rejestru habZtków obowiązują zasady określone
w stosownych decyzjach oraz aktach prawnych.
Na obszarze objętym planem stwierdzono następu-
jące obiekty wpisane do rejestru zabytków 
– miasto (historyczny układ urbanistyczny), nr rej.

zabytków 489/681/Wł decyzja z dnia
8.12.1977 (bez określenia granic wpisu).

2. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do wwje-
wóahkiej i pminnej ewiaencji habZtków, dla których
obowiązują następujące zasady 
1) wszelkie przebudowy i rozbudowy, a także

zmiany funkcji obiektów należy opiniować z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) dopuszcza się rozbiórkę budowli znajdujących
się w ewidencji, gdy jest to uzasadnione wzglę-
dami technicznymi lub planistycznymi – w takim
przypadku inwestor obowiązany jest przekazać
nieodpłatnie Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków stosowną dokumentację obiektu,

3) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków należy zachować
następujące ustalenia 

Nr oNiektu
na rys planu

ONiekt – adres Zakres ochrony Ustalenia

1 ul. Wojska Polskiego
(przy numerze 66)

wiadukt kolejowy ONowiązuje:
– zachowanie rodzaju konstrukcji,
– zachowanie piaskowcowych przyczółków i filara.

2 ul. Wojska Polskiego
(przy numerze 68)

wiadukt kolejowy ONowiązuje:
– zachowanie rodzaju konstrukcji,
– zachowanie piaskowcowych przyczółków i filara.
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§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

1. W granicach strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowi-
ska obowiązują następujące zasady 
  1) zabrania się wszystkich czynności zabronio-

nych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej
„C”;

  2) zabrania się lokalizacji nowych oraz rozbudowy
istniejących zakładów przemysłowych, punk-
tów skupu złomu i punktów skupu produktów
rolnych,

  3) zabrania się lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami
towarzyszącymi,

  4) zabrania się lokalizacji stacji paliw lub urządzeń
emitujących, fale elektromagnetyczne mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, nie
bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy
ochronnej „A”,

  5) zabrania się uruchamiania punktów dystrybucji
i składowania środków chemicznych, produk-
tów naftowych i innych artykułów uciążliwych
dla środowiska,

  6) zabrania się wyrębu drzew leśnych i parko-
wych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,

  7) zabrania się pozyskiwania surowców mineral-
nych innych niż naturalne surowce lecznicze,

  8) zabrania się prowadzenia robót melioracyjnych
mających na celu niekorzystną zmianę istnieją-
cych stosunków gruntowo-wodnych,

  9) zabrania się lokalizacji parkingów o wielkości
powyżej 50 miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, dostawczych i autobusów,

10) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powi-
nien wynosić nie mniej niż 55% powierzchni
działki – chyba że zasady określone w § 3 sta-
nowią inaczej.

2. W granicach strefZ wchrwnnej „C” wbsharu uharwwi-
ska, (obejmującej gminę w granicach administracyj-
nych) obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się lokalizacji nowych uciążliwych

obiektów budowlanych i innych uciążliwych
obiektów, w tym zakładów przemysłowych,

4) zabrania się prowadzenia działań mających
wpływ  na  fizjografię  uzdrowiska i jego założe-
nia przestrzenne lub właściwości lecznicze kli-
matu,

5) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powi-
nien wynosić nie mniej niż 45% powierzchni
działki – chyba że zasady określone w § 3 sta-
nowią inaczej.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/87/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1396.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/87/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1396.

UCHWAŁA NR XIV/87/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 30 STYCZNIA 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WOJSKA POLSKIEGO  h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań

i kierunków hapwspwaarwwania prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80 z 2003 r., poz. 717
z późn. zm.) Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP
PIEKIELNA GÓRA – UL2 WOJSKA POLSKIEGO h ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój”, hatwierahwnepw 24 października 2006 r.
uchwałą nr XLVIII/337/2006 Rady  wiejskiej w Polanicy-Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi wiasta Polanica-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/87/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1396.

RwhstrhZpniecie
w sprawie rwhpatrheniu uwap wniesiwnZch aw prwjektu miejscwwepw planu

hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WOJSKA POLSKIEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz stanowiska Burmistrza wiasta Polanica-
Zdrój z dnia 9 stycznia 2008 r. o braku uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA – UL. WOJSKA POLSKIEGO w trakcie jego
wyłożenia do publicznego wglądu stwierdza się, iż odstępuje się od rozstrzygnięcia.

Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/87/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1396.

RwhstrhZpnięcie
w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WOJSKA POLSKIEGO, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ

technichnej, które należą aw haaań własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania,
hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wPZP PIEKIELNA GÓRA – UL. WOJSKA POLSKIEGO będzie finansowana z budżetu gminy, w tym
ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w sposób etapowy, w oparciu
o istniejące uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach roz-
woju miasta Polanica-Zdrój.
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1397

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XIV/92/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP SOKOŁÓWKA – LASY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/171/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP SOKOŁÓWKA –
LASY, Rada wiejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w połu-
dniowo-zachodniej części miasta Polanica-Zdrój,
zwany dalej w skrócie wPZP SOKOŁÓWKA –
LASY, którego obowiązujące ustalenia o przezna-
czeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu zostają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 5000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. wiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wPZP SOKOŁÓWKA – LASY sporządza się w celu
przeznaczenia gruntów do zalesienia oraz wprowa-
dzenia zakazu zabudowy.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) granicy obszaru Chronionego Krajobrazu Gór

Bystrzyckich i Orlickich;
2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-

leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polanica
Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§ 2

Słwwnichek

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
mowa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP

SOKOŁÓWKA – LASY, o którym mowa w § 1
uchwały.

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć
rysunek w skali 1 5000 stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

4) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie
z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-
gendzie.

5) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3
niniejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę ilościową.

6) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to
rozumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają i jednocześnie nie są sprzeczne
z funkcją wiodącą.

7) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez
to rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności
drogi i dojazdy do poszczególnych obiektów
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
dojazdy do poszczególnych działek w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej – o szerokości mi-
nimalnie 4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe za-
warte w § 4 niniejszej uchwały nie stanowią in-
aczej) – budowa i utrzymanie ww. terenu należy
do zarządcy.

8) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część obsza-
ru uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczni-
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czych i naturalnych surowców leczniczych, wa-
lorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.

9) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez to
rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wielorodzin-
nego, lasów, parków itp., dla których wprowadza
się zakaz wprowadzania trwałych ogrodzeń – za
wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas okre-
ślony, niedłuższy niż wynikający bezpośrednio
z konieczności przeprowadzenia prac budowlanych,
konserwacyjnych lub służących prowadzeniu racjo-
nalnej gospodarki zielenią (o ile ustalenia szczegó-
łowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie stano-
wią inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie terenów, parametrZ i wskaźniki kshtał-
twwania habuawwZ wrah hapwspwaarwwania terenu wrah

hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następujące
ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lo-
kalizacji obiektów hodowlanych oraz zabu-
dowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wyklu-
czeniem trwałej zabudowy,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

e) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
cych na celu skuteczne odprowadzenie wód
opadowych oraz ochronę przed zalewaniem
i podtapianiem obszarów rolnych oraz są-
siednich obszarów zainwestowanych,

f) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

g) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
poza dolinami rzek, w szczególności na ob-
szarach o niskiej przydatności rolniczej, tj. na
glebach słabych – V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

a) ze względu na położenie terenu w granicach
obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hieleń

wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tury-
styki oraz udostępnieniu lasów dla kuracjuszy
i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren ja-
ko zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) dla nieruchomości położonych w granicach
terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód
podziemnych oraz powierzchniowych, obo-
wiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,
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d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na

celu regulację i utrzymanie cieku oraz zapew-
nienie prawidłowego spływu wód powierzch-
niowych, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń drogowych takich jak
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) dla nieruchomości położonych w granicach
terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód
podziemnych oraz powierzchniowych, obo-
wiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

W granicach objętych planem nie wydziela się terenów
komunikacji publicznej.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realiza-
cję celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających
tereny o funkcji innej niż urządzenia infrastruktury
technicznej – pod warunkiem zachowania ustaleń pla-
nu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

1. W terenie objętym planem nie występują obszary
zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych
w stosownych aktach prawa.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch na
pwastawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  prhZrwaZ –

hasaaZ wchrwnZ

W granicach wbsharu Chrwniwnepw Krajwbrahu Gór BZ-
strhZckich i Orlickich obowiązują nakazy i zakazy okre-
ślone w odpowiednich aktach prawa.
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§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów pwalepającZch wchrwnie, ustalwnZch na pwa-
stawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  śrwawwiska  –

hasaaZ wchrwnZ

1. Dla gruntów harenwwanZch, w przypadku realizacji
inwestycji zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

2. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

3. Na obszarze objętym planem występuje ujęcie ww-
aZ „Nwwa Swkwłówka” – ustanowione decyzją Sta-
rosty Kłodzkiego nr OŚR 6223 – 103/01 z dnia
31.12.2001 r.

§ 10

ZasaaZ wchrwnZ krajwbrahu kulturwwepw, ahieahictwa
kulturwwepw     i     habZtków     wrah    aóbr    kulturZ

współchesnej

Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiekty
i obszary zabytkowe podlegające ochronie krajobrazu,
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

W granicach strefZ wchrwnnej „C” wbsharu uharwwiska,
(obejmującej gminę w granicach administracyjnych)
obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się prowadzenia działań mających wpływ

na fizjografię uzdrowiska i jego założenia prze-
strzenne lub właściwości lecznicze klimatu.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/92/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1397.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8249  – Poz. 1397

Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/92/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1397.

UCHWAŁA NR XIV/88/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 30 STYCZNIA 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP SOKOŁÓWKA–LASY h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków hapwspwaarwwania

prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80 z 2003 r.,
poz. 717 z późn. zm.) Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw wPZP
SOKOŁÓWKA – LASY h ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Polanica-Zdrój”, hatwierahwnepw 24 października 2006 r. uchwałą
nr XLVIII/337/2006 Rady  wiejskiej w Polanicy-Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi wiasta Polanica-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/92/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1397.

RwhstrhZpniecie
w sprawie rwhpatrheniu uwap wniesiwnZch aw prwjektu miejscwwepw planu

hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP SOKOŁÓWKA – LASY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  oraz  stanowiska Burmistrza wiasta Polanica-
-Zdrój z dnia 9 stycznia 2008 r. o braku uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wPZP SOKOŁÓWKA – LASY w trakcie jego wyłożenia do publiczne-
go wglądu stwierdza się, iż odstępuje się od rozstrzygnięcia.

Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XIV/92/08
h ania 30 stZchnia 2008 r2 0pwh2 1397.

RwhstrhZpnięcie
w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw

MPZP SOKOŁÓWKA – LASY, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej,
które należą aw haaań własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania,

hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdza się, iż  realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP
SOKOŁÓWKA – LASY nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz określenia zasad  ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
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1398

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XV/102/08

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WIEJSKA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/179/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP PIEKIELNA GÓRA –
UL. WIEJSKA, Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w zachod-
niej części miasta Polanica Zdrój, zwanego dalej
w skrócie wPZP PIEKIELNA GÓRA – UL. WIEJSKA,
którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu,
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
zostają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 2000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) następujących granic 

- obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa-Bystrzyca",

- obszaru i terenu górniczego złóż wód
leczniczych „Polanica-Zdrój”,

2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polanica
Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§ 2

Słwwnichek

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mo-
wa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP

PIEKIELNA GÓRA – UL. WIEJSKA, o którym mowa
w § 1 uchwały,

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć rysu-
nek w skali 1 2000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami),

4) USTAWIE O UZDROWISKACH – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),

5) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunkach planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie,

6) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3 ni-
niejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę w ilości przynajmniej 70% sumy po-
wierzchni wewnętrznej projektowanych obiektów
lub 70% powierzchni działki, których realizacja, po-
trzeby i wymagania muszą być spełnione prioryte-
towo przed wymaganiami innych form zagospoda-
rowania.
W przypadku inwestycji prowadzonych w istnieją-
cych obiektach dopuszcza się utrzymanie dotych-
czasowej funkcji pod warunkiem zachowania na-
stępujących zasadach 
a) dopuszcza się tylko przebudowę, odbudowę

oraz remont istniejących obiektów,
b) wyklucza się możliwość rozbudowy istniejących

budynków  za  wyjątkiem  rozbudowy  o  części
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służące komunikacji, tj.  wejścia, klatki scho-
dowe, wiatrołapy, przejścia itp. lub części
obiektu mające na celu spełnienie wymogów
aktualnych przepisów prawa, właściwych dla
danego rodzaju inwestycji,

  7) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to
rozumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają lub wzbogacają funkcję wiodącą, reali-
zowane na maksymalnie 30% sumy powierzchni
wewnętrznej projektowanych obiektów lub 30%
powierzchni działki, przy czym dopuszcza się reali-
zację takich form zagospodarowania jako np.
osobnego budynku o powierzchni wewnętrznej
stanowiącej 30% sumy powierzchni wszystkich
budynków lokalizowanych na działce (o ile ustale-
nia szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały
nie stanowią inaczej) – powyższy parametr należy
liczyć łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniają-
cych,

  8) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to rozu-
mieć takie formy zagospodarowania, które uzu-
pełniają i jednocześnie nie są sprzeczne z funkcją
wiodącą, realizowane na maksymalnie 30% sumy
powierzchni wewnętrznej projektowanych obiek-
tów, przy czym wyklucza się realizację takich
form zagospodarowania w formie osobnego bu-
dynku (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej),

  9) wIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE JEDNOR-
ODZINNYw – należy przez to rozumieć tereny
wskazane do zabudowy obiektami mieszkanio-
wymi jednorodzinnymi lub obiektami mieszkanio-
wymi wielorodzinnymi (o ile przepisy § 3 niniejszej
uchwały dopuszczają taką możliwość) o skali
i charakterze odpowiadającym zabudowie jedno-
rodzinnej – o wielkości, parametrach oraz dopusz-
czalnej maksymalnej ilości mieszkań określonej
w § 3 niniejszej uchwały,

10) USŁUGACH LUB PRODUKCJI NIEUCIĄDLIWEJ –
należy przez to rozumieć inwestycje nie ,zaliczone
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko,

11) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez to
rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultu-
ry, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania,
a także usługi administracji,

12) USŁUGACH KOwERCYJNYCH – należy przez to
rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze
usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych
oraz usług sportu i rekreacji,

13) POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU – na-
leży przez to rozumieć sumę powierzchni wszyst-
kich kondygnacji budynku, mierzoną po we-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych bu-
dynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia
o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji
i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na
tych kondygnacjach, a także z powiększeniem
o powierzchnię antresoli liczoną jw.,

14) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez to
rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności dro-
gi i dojazdy do poszczególnych obiektów w zabu-
dowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dojazdy
do poszczególnych działek w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej – o szerokości minimalnie

4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 4
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej) – budowa
i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy,

15) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część obszaru
uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczniczych
i naturalnych surowców leczniczych, walorów
środowiska i urządzeń uzdrowiskowych,

16) OBOWIĄZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy
wznosić budynki w taki sposób, że elewacja
obiektu (po zewnętrznym obrysie ściany projek-
towanego obiektu) będzie z nią zgodna na odcinku
przynajmniej 75% długości, pozostałe maksymal-
nie 25% dopuszcza się jako cofnięcie w stosunku
do linii zabudowy, jednak nie więcej niż 2 m. Po-
wyższe zasady nie dotyczą części budynku, które
w całości znajdują się pod ziemią lub części wy-
stających przed elewację, tj.  balkony, wykusze,
zadaszenia, elementy dachu oraz innych części
budynku pod warunkiem, że powyższe elementy
nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocze-
śnie ww. elementy nie przekroczą określonej na
rysunku planu linii zabudowy o więcej niż 2 m
w kierunku ulicy.
W przypadku schodów do budynku dopuszcza się
odstępstwo od określonej na rysunku planu linii
zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
(Powyższe zasady podlegają ograniczeniom wyni-
kającym z przepisów prawa, w szczególności do-
tyczących dróg publicznych).
Budynki i budowle, których wszystkie części usy-
tuowane są dalej niż 20 m od obowiązującej linii
zabudowy, nie podlegają ustaleniom odnoszącym
się do tej linii. Obowiązująca linia zabudowy nie
dotyczy istniejących budynków, dla których nale-
ży zachować następujące zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się nie więcej niż o 30% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
30% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie,

17) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, której elewacja nie prze-
kroczy od strony określonej na rysunku planu (po
zewnętrznym obrysie ściany projektowanego
obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części bu-
dynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub
części wystających przed elewację, tj.  balkony,
wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych
części budynku pod warunkiem, że powyższe
elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m
i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą okre-
ślonej na rysunku planu linii zabudowy o więcej
niż 2 m w kierunku ulicy. W przypadku schodów
do budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstęp-
stwo od określonej na rysunku planu linii zabudo-
wy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
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Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących budyn-
ków, dla których należy zachować następujące
zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się o nie więcej niż 50% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
50% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie,

18) DOwINANCIE – należy przez to rozumieć część
obiektu, który ze względu na rozmiary, kształt
oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozo-
stałą częścią budynku, dopuszcza się realizację
dominanty na maksymalnie 15% powierzchni da-
chu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla tego
elementu od parametru dotyczącego wysokości
obiektów o maksymalnie 5 m (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej),

19) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POwOCNICZYCH
– należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia in-
frastruktury technicznej, wyposażenia techniczne-
go, elementów komunikacji tj.  dojścia, parkingi,
garaże itp. oraz inne urządzenia i obiekty zapew-
niające możliwość prawidłowego funkcjonowania
obiektów zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupeł-
niającą terenu,

20) WSKAŹNIKU INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wewnętrznej kondygnacji nadziemnych
budynków do powierzchni działki lub działek, na
których usytuowane są te budynki. Dla istniejącej
zabudowy, przekraczającej określony w § 3 niniej-
szej uchwały poziom wskaźnika, w przypadku
rozbudowy dopuszcza się odstępstwa od określo-
nego powyżej parametru pod warunkiem, że na
skutek rozbudowy wskaźnik zwiększy się o mak-
symalnie 10%,

21) POWIERZCHNI ZABUDOWY – należy przez to
rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek wraz
z konstrukcją ociepleniem oraz innymi elementami
budynku, określoną na poziomie terenu przed
głównym wejściem do budynku. Dla istniejącej
zabudowy przekraczającej określony w § 3 niniej-
szej uchwały poziom parametru dopuszcza się od-
stępstwo od powyższej zasady – jednak tylko dla
rozbudowy o części służące komunikacji, tj.  wej-
ścia, klatki schodowe, wiatrołapy, przejścia, łącz-
niki itp. lub części obiektu mające na celu spełnie-
nie wymogów aktualnych przepisów prawa, wła-
ściwych dla danego rodzaju inwestycji,

22) POWIERZCHNI ZIELONEJ – należy przez to rozu-
mieć tereny zielone w rozumieniu ustawy z dnia
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399),

23) FRONT DZIAŁKI – należy przez to rozumieć tą
część działki, która leży bezpośrednio przy granicy
z terenem komunikacji, z którego działka jest ob-

sługiwana. Szerokość frontu działki należy liczyć
jako odległość dwóch skrajnych punktów wspól-
nych dla działki oraz obsługującego terenu komu-
nikacji. Dla działek wydzielanych na zapleczu
działek istniejących dojazd należy wydzielić jako
teren komunikacji wewnętrznej, a szerokość fron-
tu należy liczyć jako szerokość całej działki (nie
tylko części wspólnej z terenem komunikacji) – w
miejscu lokalizacji głównego wjazdu na działkę,

24) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez to
rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wielorodzin-
nego, lasów, parków itp., dla których wprowadza
się zakaz wprowadzania trwałych ogrodzeń – za
wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas
określony, niedłuższy niż wynikający bezpośrednio
z konieczności przeprowadzenia prac budowla-
nych, konserwacyjnych lub służących prowadze-
niu racjonalnej gospodarki zielenią (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej).

R o z d z i a ł II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie terenów, parametrZ i wskaźniki kshtał-
twwania habuawwZ wrah hapwspwaarwwania terenu wrah

hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,
d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-

czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację obiektów i usług

związanych z obsługą ruchu turystycznego
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,
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b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 12 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą
do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopa-
dłych (ewentualnie równoległe lub zbliżone
do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,
d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-

czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,
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e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację obiektów i usług

związanych z obsługą ruchu turystycznego
w formie funkcji wbudowanej – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej – przy
czym powierzchnia przeznaczona pod usługi
związane z obsługą ruchu turystycznego nie
może przekroczyć 30% powierzchni jednak
nie więcej niż 100 m2,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni, jednak nie
więcej niż 100 m2,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 12 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich

przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki, przy czym
powierzchnia zabudowy na każdej z działek
nie może przekroczyć 250 m2,

j) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

g) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
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a) docelowa powierzchnia działki powstałej na
skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną lub część
terenu oznaczonego ZL/ZN na zapleczu) nie
będzie mniejsza niż 2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki – o ile usta-
lenie określone w pkt 3 niniejszego ustępu
zezwalają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego – pensjonaty, ho-
tele, usługi gastronomii, itp., w tym wydzie-
lanie działek pod taką funkcję,

d) usługi podstawowe, w tym wydzielanie dzia-
łek pod taką funkcję,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,

b) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem
obiektów kubaturowych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
- na zasadach określonych dla funkcji uzupeł-
niającej, przy czym powierzchnia przeznaczo-
na pod usługi komercyjne nie może przekro-
czyć 30% powierzchni, jednak nie więcej niż
100 m2,

b) wysokość budynków 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 15 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,4,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8256  – Poz. 1398

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi) w odległo-
ści nie większej niż 100 m od wniosko-
wanego obiektu.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
3000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 6 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie

przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego – pensjonaty, ho-
tele, usługi gastronomii, itp., w tym wydzie-
lanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem

obiektów kubaturowych.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej, przy czym powierzchnia przezna-
czona pod usługi komercyjne nie może prze-
kroczyć 30% powierzchni jednak nie więcej
niż 100 m2,

b) wysokość budynków 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 15 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,
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– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,5,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) ze względu na wysokie walory przyrodnicze
obszaru, na którym zlokalizowana jest inwe-
stycja, na działce należy zlokalizować nie
mniej niż 75% powierzchni zielonej w formie
naturalnej łąki,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi) w odległo-
ści nie większej niż 100 m od wniosko-
wanego obiektu.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/ZL 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ hwiąhane h pwspw-
aarką leśną.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,
b) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

c) przebudowę, rozbudowę i przekształcenie
istniejących budynków mieszkalnych na
obiekty wielorodzinne o formie, gabarytach
oraz skali odpowiadającej zabudowie jedno-
rodzinnej, tj. zawierających maksymalnie
4 mieszkania oraz o łącznej powierzchni we-
wnętrznej – maksymalnie 400 m2,
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d) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej,

e) wprowadzenie na całym obszarze zieleni wy-
sokiej i średniej,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – usługi związane z ob-
sługą ruchu turystycznego,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) wysokość budynków 

– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
jednak nie więcej niż 15 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

b) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

c) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

d) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

e) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od pozostałych granic działki,
f) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-

stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe,

także te związane z prowadzeniem gospo-
darki leśnej należy zlokalizować na posesji
własnej inwestora lub w liniach rozgrani-
czających dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) ze względu na wielkość terenu wyklucza się

podział nieruchomości na mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielonych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielonych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielonych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem RM 1, dla na których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h awpush-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie produkcji rolniczej z wyklucze-

niem lokalizacji obiektów hodowlanych,
b) lokalizację zabudowy zagrodowej,
c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do

pól, w tym wydzielanie działek pod ww. do-
jazdy,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
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cych na celu skuteczne odprowadzenie wód
opadowych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej przy-
datności rolniczej, tj. na glebach słabych – V
i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – usługi agroturystyczne.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków mieszkalnych – mak-

symalnie 2 kondygnacje nadziemne, jednak
nie więcej niż 12 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu przy najniższym wejściu do
budynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) wysokość pozostałych budynków – maksy-
malnie 9 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku –
do najwyższego elementu dachu (bez komi-
nów i anten itp.),

c) parametry dachu – dachy dwu- lub wielospa-
dowe o symetrycznym kącie nachylenia poła-
ci 35º–45º,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,2,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
5000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem RM 2, dla na których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h awpush-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie produkcji rolniczej z wyklucze-

niem lokalizacji obiektów hodowlanych,
b) lokalizację zabudowy zagrodowej,
c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do

pól, w tym wydzielanie działek pod ww. do-
jazdy,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
cych na celu skuteczne odprowadzenie wód
opadowych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej przy-
datności rolniczej, tj. na glebach słabych – V
i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – usługi agroturystyczne.
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3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) wysokość budynków mieszkalnych 

– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
jednak nie więcej niż 12 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

b) wysokość pozostałych budynków 
– maksymalnie 9 m liczone od naturalnej

powierzchni gruntu przy najniższym wej-
ściu do budynku – do najwyższego ele-
mentu dachu (bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu – dachy dwu- lub wielospa-
dowe o symetrycznym kącie nachylenia poła-
ci 35º–45º,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,2,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) ze względu na wysokie walory przyrodnicze
obszaru, na którym zlokalizowana jest inwe-
stycja, na działce należy zlokalizować nie
mniej niż 75% powierzchni zielonej w formie
naturalnej łąki,

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ ZN, znajdujące się
w granicach tej samej działki, przy czym po-
wierzchnia zabudowy na każdej z działek nie
może przekroczyć 250 m2,

j) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

a) ze względu na położenie terenu w granicach
otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część oznaczoną
ZL/ZN na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
5000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ ZN, znajdujące się
w granicach tej samej działki – o ile ustalenie
określone w pkt 3 niniejszego ustępu zezwa-
lają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem RM 3, dla na których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h awpush-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
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a) prowadzenie produkcji rolniczej z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych,

b) lokalizację zabudowy zagrodowej,
c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do

pól, w tym wydzielanie działek pod ww. do-
jazdy,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
cych na celu skuteczne odprowadzenie wód
opadowych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej przy-
datności rolniczej, tj. na glebach słabych –
V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – usługi agroturystyczne.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków mieszkalnych 

– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
jednak nie więcej niż 12 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

b) wysokość pozostałych budynków 
– maksymalnie 9 m liczone od naturalnej

powierzchni gruntu przy najniższym wej-
ściu do budynku – do najwyższego ele-
mentu dachu (bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu – dachy dwu- lub wielospa-
dowe o symetrycznym kącie nachylenia poła-
ci 35º–45º,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,3,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny

oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki, przy czym
powierzchnia zabudowy na każdej z działek
nie może przekroczyć 250 m2,

i) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – wyklucza się podział te-
renu na mniejsze działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następujące
ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lo-
kalizacji obiektów hodowlanych oraz zabu-
dowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wyklu-
czeniem trwałej zabudowy,

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komuni-
kację,
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d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające - nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – dla terenów znajdujących
się w granicach obszarów zdrenowanych nale-
ży ograniczyć wszelkie działania mogące naru-
szyć system drenarski.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy,

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – dla terenów znajdujących
się w granicach obszarów zdrenowanych nale-
ży ograniczyć wszelkie działania mogące naru-
szyć system drenarski.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 3, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
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1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-
cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy,

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – dla terenów znajdujących
się w granicach obszarów zdrenowanych nale-
ży ograniczyć wszelkie działania mogące naru-
szyć system drenarski.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-

ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

g) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,
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f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/ZN 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne niepu-

blichne – hieleń twwarhZshąca wbiektwm bu-
awwlanZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – zagospodarowanie terenu
powinno uwzględniać powiązanie z sąsiednimi
terenami wskazanymi pod zabudowę.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/ZN 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne niepu-

blichne – hieleń twwarhZshąca wbiektwm bu-
awwlanZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na
celu utrzymanie i pielęgnację oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – zagospodarowanie terenu
powinno uwzględniać powiązanie z sąsiednimi
terenami wskazanymi pod zabudowę.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

g) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8265  – Poz. 1398

a) prowadzenie wszelkich działań mających na
celu regulację i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
wierzchniowych, w tym urządzeń związa-
nych z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktu-
ry technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń drogowych takich jak
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych,
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 8 niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

awjahawwe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej
wraz z infrastrukturą,

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-
skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej
niż 10 m,

b) szerokość jezdni minimalnie 5 m,
c) w obrębie skrzyżowań z drogami klasy „L”

oraz „D” obowiązuje narożne ścięcie linii roz-
graniczającej (trójkąt widoczności) o wymia-
rach nie mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
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1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –
ciąpi pieshw-jehane (istniejące dojazdy do tere-
nów produkcji rolniczej).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas, z miejscowymi poszerze-
niami (zgodnie z rysunkiem planu) w szcze-
gólności w rejonie skrzyżowań,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi obowiązuje narożne ścięcie linii
rozgraniczającej (trójkąt widoczności).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla terenów położonych w granicach obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

zgodnie z rysunkiem planu, tj.  nie mniej niż
6 m,

b) w obrębie skrzyżowań z drogami klasy „D”
obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

c) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-

dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu  nieruchomości – podział  zgodny  z  li-
niami rozgraniczającymi określonymi na rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 3, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów  sieci  uzbrojenia  technicznego  (na za-
sadach i za zgodą właściwego Zarządcy dro-
gi).
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c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

zgodnie z rysunkiem planu, tj.  nie mniej niż
5 m,

b) w obrębie skrzyżowań obowiązuje narożne
ścięcie  linii  rozgraniczającej  (trójkąt  wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niż
5 x 5 m.

c) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
proponowanego do objęcia jako zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się tereny komunikacji publicznej, któ-
rych zasady urządzania określono w § 4 niniejszej
uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji
obiektów usług zdrowia i opieki społecznej oraz
oświaty i wychowania w terenach mieszkalnictwa
– pod warunkiem zachowania ustaleń planu okre-
ślonych w § 3.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających

pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia in-
frastruktury technicznej – pod warunkiem zacho-
wania ustaleń planu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

1. W terenie objętym planem nie występują obszary
zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych
w stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwe-
storów we własnym zakresie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dosta-
wę z wodociągu miejskiego – po rozbudowie.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się dostawę zgodnie z warunkami określo-
nymi przez Zakład Energetyczny. Dopuszcza się
skablowanie i przełożenie istniejących napowietrz-
nych sieci elektroenergetycznych.

6. Zaopatrzenie  w  energię  cieplną – ogrzewanie
indywidualne – z  zastosowaniem  następujących
zasad 
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła
itp.), biomasa (w tym drewno),

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warun-
kiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawno-
ści, tj. powyżej 90%.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie
zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przysto-
sowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz
na wysypisko wskazane przez władze gminy.

8. Dla całego terenu w granicach opracowania prze-
widuje się system grupowego odprowadzenia ście-
ków do kanalizacji miejskiej oraz oczyszczalni ście-
ków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-
stości do gminnej oczyszczalni.
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R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów
lub wbiektów pwalepającZch wchrwnie, ustalwnZch
na pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ prhZrwaZ
                         –hasaaZ wchrwnZ

W granicach wtulinZ Parku Narwawwepw Gór Stwłw-
wZch obowiązują następujące zasady 
1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się

ogrzewanie paliwem ekologicznym – zgodnie z za-
sadami określonymi w § 7 niniejszej uchwały,

2) obowiązuje system grupowego odprowadzenia
ścieków – zgodnie z zasadami określonymi w § 7
niniejszej uchwały,

3) zakaz lokalizacji nowych obiektów przemysłowych
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządze-
nie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest
wymagane,

4) przy nowych nasadzeniach należy wprowadzać
gatunki tylko pochodzenia europejskiego,

5) chronić istniejące zadrzewienia i zalesienia przed
wylesieniami poprzez prawidłową gospodarkę rolno-
leśną,

6) zachować wysokość obowiązującej zabudowy po-
przez niewprowadzanie obiektów o skali i wysoko-
ści znacznie odbiegającej od średnich wskaźników
na danym terenie,

7) przy projektowaniu zabudowy należy uwzględnić
wytyczne zawarte w planie ochrony parku.

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych na
potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym pomniki przyrody, realizacji inwestycji
celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustana-
wiającym daną formę ochrony przyrody oraz zadań
z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, a także likwidowania na-
głych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i pro-
wadzenia akcji ratowniczych.

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów
lub wbiektów pwalepającZch wchrwnie, ustalwnZch
na pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ śrwawwiska
                         –hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach obszaru Głównepw Zbiwrnika Wóa
PwahiemnZch Nr 341 „Niecka wewnątrhsuaecka
Kuawwa-BZstrhZca" oraz w granicach wbsharu
i terenu pórnichepw hłóż wóa lechnichZch „Pwlanica-
-Zarój” obowiązują następujące zasady 
1) wprowadza się bezwzględny zakaz lokalizacji

inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na
jakość wód podziemnych,

2) obowiązuje system grupowego odprowadzenia
ścieków – zgodnie z zasadami określonymi w §
7 niniejszej uchwały.

2. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-

cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

3. Dla gruntów harenwwanZch, w przypadku realizacji
inwestycji zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

§ 10

ZasaaZ wchrwnZ krajwbrahu kulturwwepw, ahieahictwa
kulturwwepw    i    habZtków     wrah     aóbr     kulturZ

współchesnej

W odniesieniu do obiektów i zespołów wpisanZch aw
rejestru habZtków obowiązują zasady określone
w stosownych decyzjach oraz aktach prawnych.
Na obszarze objętym planem stwierdzono następujące
obiekty wpisane do rejestru zabytków 
– miasto (historyczny układ urbanistyczny), nr rej.

zabytków 489/681/Wł decyzja z dnia 8.12.1977
(bez określenia granic wpisu).

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

1. W granicach strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowi-
ska, obowiązują następujące zasady 
  1) zabrania się wszystkich czynności zabronio-

nych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej
„C”,

  2) zabrania się lokalizacji nowych oraz rozbudowy
istniejących zakładów przemysłowych, punk-
tów skupu złomu i punktów skupu produktów
rolnych,

  3) zabrania się lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami
towarzyszącymi,

  4) zabrania się lokalizacji stacji paliw lub urządzeń
emitujących fale elektromagnetyczne mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, nie
bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy
ochronnej „A”,

  5) zabrania się uruchamiania punktów dystrybucji
i składowania środków chemicznych, produk-
tów naftowych i innych artykułów uciążliwych
dla środowiska,

  6) zabrania się wyrębu drzew leśnych i parko-
wych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,

  7) zabrania się pozyskiwania surowców mineral-
nych innych niż naturalne surowce lecznicze,

  8) zabrania się prowadzenia robót melioracyjnych
mających na celu niekorzystną zmianę istnieją-
cych stosunków gruntowo-wodnych,

  9) zabrania się lokalizacji parkingów o wielkości
powyżej 50 miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, dostawczych i autobusów,

10) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powi-
nien wynosić nie mniej niż 55% powierzchni
działki – chyba że zasady określone w § 3 sta-
nowią inaczej.
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2. W granicach strefZ wchrwnnej „C” wbsharu uharwwi-
ska, (obejmującej gminę w granicach administracyj-
nych) obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się lokalizacji nowych uciążliwych

obiektów budowlanych i innych uciążliwych
obiektów, w tym zakładów przemysłowych,

4) zabrania się prowadzenia działań mających
wpływ  na  fizjografię  uzdrowiska  i  jego  zało-
żenia przestrzenne lub właściwości lecznicze
klimatu,

5) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powi-
nien wynosić nie mniej niż 45% powierzchni
działki – chyba że zasady określone w § 3 sta-
nowią inaczej.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/102/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1398.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/102/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1398.

UCHWAŁA NR XV/97/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 28 LUTEGO 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP
PIEKIELNA GÓRA – UL2 WIEJSKA h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków

hapwspwaarwwania prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) Rada wiejska w Polanicy-
Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA
– UL2 WIEJSKA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Polanica-Zdrój”, zatwierdzonego 24 października 2006 r. uchwałą nr XLVIII/337/2006 Rady wiejskiej w Polani-
cy-Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/102/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1398.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie rwhpatrhenia uwap wniesiwnZch aw prwjektu planu
MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WIEJSKA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedstawionych przez Burmi-
strza nieuwzględnionych uwag wniesionych do przedmiotowego planu Rada wiejska rozstrzyga, co następuje 

Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 1 (wno-
szący uwagę  państwo Grażyna i Rafał Winiewicz) dotyczącej działek nr 6/1, 6/2 i 15, Aw-1, obręb Piekielna
Góra. W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez zmianę
funkcji z wN/wT na wN dla działek, których wnioskodawcy są właścicielami, tj. nr 6/1 i 15 (Aw-1, obręb Pie-
kielna Góra). W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/102/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1398.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WIEJSKA, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej, które należą

aw haaań własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania, hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA – UL2 WIEJSKA będzie finansowana z budżetu gmi-
ny, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w sposób etapowy, w oparciu o istniejące
uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta Polanica-Zdrój.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XV/103/08

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP NOWA SOKOŁÓWKA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/170/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP NOWA SOKOŁÓWKA
Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w central-
nej części miasta Polanica Zdrój, zwany dalej
w skrócie wPZP NOWA SOKOŁÓWKA, którego
obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wy-
rażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 2000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały;

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) następujących granic 

– obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich,

– obszaru górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”,

2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polanica
Zdrój,

3) załącznik  nr  3 – rozstrzygnięcie  o  sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§ 2

Słwwnichek

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mo-
wa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP NOWA

SOKOŁÓWKA, o którym mowa w § 1 uchwały;
2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć rysu-

nek w skali 1 2000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami);

4) USTAWIE O UZDROWISKACH – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399);

5) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunkach planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie;

6) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3 ni-
niejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę w ilości przynajmniej 70% sumy po-
wierzchni wewnętrznej projektowanych obiektów
lub 70% powierzchni działki, których realizacja, po-
trzeby i wymagania muszą być spełnione prioryte-
towo przed wymaganiami innych form zagospoda-
rowania.
W przypadku inwestycji prowadzonych w istnieją-
cych obiektach  dopuszcza się utrzymanie dotych-
czasowej funkcji pod warunkiem zachowania na-
stępujących zasadach 
a) dopuszcza się tylko przebudowę, odbudowę

oraz remont istniejących obiektów,
b) wyklucza się możliwość rozbudowy istniejących

budynków za wyjątkiem rozbudowy o części
służące komunikacji, tj.  wejścia, klatki  schodo-
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we, wiatrołapy, przejścia itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktual-
nych przepisów prawa, właściwych dla danego
rodzaju inwestycji;

  7) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to
rozumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają lub wzbogacają funkcję wiodącą, reali-
zowane na maksymalnie 30% sumy powierzchni
wewnętrznej projektowanych obiektów lub 30%
powierzchni działki, przy czym dopuszcza się reali-
zację takich form zagospodarowania jako np.
osobnego budynku o powierzchni wewnętrznej
stanowiącej 30% sumy powierzchni wszystkich
budynków lokalizowanych na działce (o ile ustale-
nia szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały
nie stanowią inaczej) – powyższy parametr należy
liczyć łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniają-
cych;

  8) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to rozu-
mieć takie formy zagospodarowania, które uzu-
pełniają i jednocześnie nie są sprzeczne z funkcją
wiodącą, realizowane na maksymalnie 30% sumy
powierzchni wewnętrznej projektowanych obiek-
tów, przy czym wyklucza się realizację takich
form zagospodarowania w formie osobnego bu-
dynku (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej);

  9) wIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE JEDNO-
RODZINNYw – należy przez to rozumieć tereny
wskazane do zabudowy obiektami mieszkanio-
wymi jednorodzinnymi lub obiektami mieszkanio-
wymi wielorodzinnymi (o ile przepisy § 3 niniejszej
uchwały dopuszczają taką możliwość) o skali
i charakterze odpowiadającym zabudowie jedno-
rodzinnej – o wielkości, parametrach oraz dopusz-
czalnej maksymalnej ilości mieszkań określonej
w § 3 niniejszej uchwały;

10) wIESZKALNICTWIE POWIĄZANYw Z PROWA-
DZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ – należy przez to rozu-
mieć mieszkanie właściciela podmiotu gospo-
darczego albo stróża lub nadzoru technicznego
(o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru),
zlokalizowane w tym samym budynku lub budyn-
ku odrębnym, przy czym łączna powierzchnia
mieszkalna nie może przekraczać 30% łącznej
powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele
działalności gospodarczej (o ile ustalenia szczegó-
łowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie stano-
wią inaczej);

11) USŁUGACH LUB PRODUKCJI NIEUCIĄDLIWEJ –
należy przez to rozumieć inwestycje niezaliczone
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko;

12) USŁUGACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO –
należy przez to rozumieć zorganizowaną działal-
ność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki
zdrowotnej, prowadzoną w uzdrowisku przez za-
kłady lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzy-
staniu lokalnych warunków naturalnych, a także
towarzyszące temu zabiegi fizykalne;

13) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez to
rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultu-
ry, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania
a także usługi administracji;

14) USŁUGACH KOwERCYJNYCH – należy przez to
rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze
usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych
oraz usług sportu i rekreacji;

15) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH LECZNICTWA
UZDROWISKOWEGO – należy przez to rozumieć
urządzenia i obiekty służące do leczniczego wyko-
rzystania naturalnych surowców leczniczych oraz
właściwości leczniczych klimatu;

16) POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU – na-
leży przez to rozumieć sumę powierzchni wszyst-
kich kondygnacji budynku, mierzoną po we-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych bu-
dynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia
o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji
i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na
tych kondygnacjach, a także z powiększeniem
o powierzchnię antresoli liczoną jw.;

17) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez to
rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności dro-
gi i dojazdy do poszczególnych obiektów w zabu-
dowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dojazdy
do poszczególnych działek w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej – o szerokości minimalnie
4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 4
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej) – budowa
i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy;

18) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część obszaru
uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczniczych
i naturalnych surowców leczniczych, walorów
środowiska i urządzeń uzdrowiskowych;

19) ZAKŁADZIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO –
należy przez to rozumieć zakład opieki zdrowotnej
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 z późniejszymi zmianami), działający na
obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania
świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczni-
czych i przeciwwskazań ustalonych dla danego
uzdrowiska, w szczególności wykorzystujący wa-
runki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych;

20) OBOWIĄZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy
wznosić budynki w taki sposób, że elewacja
obiektu (po zewnętrznym obrysie ściany projek-
towanego obiektu) będzie z nią zgodna na odcinku
przynajmniej 75% długości, pozostałe maksymal-
nie 25% dopuszcza się jako cofnięcie w stosunku
do linii zabudowy, jednak nie więcej niż 2 m. Po-
wyższe zasady nie dotyczą części budynku, które
w całości znajdują się pod ziemią lub części wy-
stających przed elewację, tj.  balkony, wykusze,
zadaszenia, elementy dachu oraz innych części
budynku pod warunkiem, że powyższe elementy
nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocze-
śnie ww. elementy nie przekroczą określonej na
rysunku planu linii zabudowy o więcej niż 2 m
w kierunku ulicy.
W przypadku schodów do budynku dopuszcza się
odstępstwo od określonej na rysunku planu linii
zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
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(Powyższe zasady podlegają ograniczeniom wyni-
kającym z przepisów prawa, w szczególności do-
tyczących dróg publicznych).
Budynki i budowle, których wszystkie części usy-
tuowane są dalej niż 20 m od obowiązującej linii
zabudowy nie podlegają ustaleniom odnoszącym
się do tej linii. Obowiązująca linia zabudowy nie
dotyczy istniejących budynków, dla których nale-
ży zachować następujące zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się nie więcej niż o 30% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
30% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

21) OBOWIĄZUJĄCEJ PIERZEJOWEJ LINII ZABU-
DOWY – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż
której należy wznosić budynki w taki sposób, że
elewacja po zewnętrznym obrysie ściany projek-
towanego obiektu lub projektowanej części ist-
niejącego obiektu będzie z nią zgodna na całej
długości (w granicach działki) tworząc zabudowę
ciągłą, tj. pierzeję. Powyższa zasada nie dotyczy
części budynku, które w całości znajdują się pod
ziemią lub części wystających przed elewację, tj. 
balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu
oraz innych części budynku pod warunkiem, że
powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej
niż 3,5 m i jednocześnie ww. elementy nie prze-
kroczą określonej na rysunku planu linii zabudowy
o więcej niż 2 m w kierunku ulicy. Budynki i bu-
dowle, których wszystkie części usytuowane są
dalej niż 20 m od obowiązującej linii zabudowy nie
podlegają ustaleniom odnoszącym się do tej linii;

22) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, której elewacja nie prze-
kroczy od strony określonej na rysunku planu (po
zewnętrznym obrysie ściany projektowanego
obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części bu-
dynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub
części wystających przed elewację, tj.  balkony,
wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych
części budynku pod warunkiem, że powyższe
elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m
i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą okre-
ślonej na rysunku planu linii zabudowy o więcej
niż 2 m w kierunku ulicy. W przypadku schodów
do budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstęp-
stwo od określonej na rysunku planu linii zabudo-
wy o maksymalnie 1,2m w kierunku ulicy.
Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących budyn-
ków, dla których należy zachować następujące
zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej  linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się o nie więcej niż 50% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
50% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

23) DOwINANCIE – należy przez to rozumieć część
obiektu, który ze względu na rozmiary, kształt
oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozo-
stałą częścią budynku, dopuszcza się realizację
dominanty na maksymalnie 15% powierzchni da-
chu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla tego
elementu od parametru dotyczącego wysokości
obiektów o maksymalnie 5 m (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej);

24) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POwOCNICZYCH
– należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia in-
frastruktury technicznej, wyposażenia techniczne-
go, elementów komunikacji, tj.  dojścia, parkingi,
garaże itp. oraz inne urządzenia i obiekty zapew-
niające możliwość prawidłowego funkcjonowania
obiektów zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupeł-
niającą terenu;

25) WSKAŹNIKU INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wewnętrznej kondygnacji nadziemnych
budynków do powierzchni działki lub działek, na
których usytuowane są te budynki. Dla istniejącej
zabudowy, przekraczającej określony w § 3 niniej-
szej uchwały poziom wskaźnika, w przypadku
rozbudowy dopuszcza się odstępstwa od określo-
nego powyżej parametru pod warunkiem, że na
skutek rozbudowy wskaźnik zwiększy się o mak-
symalnie 10%;

26) POWIERZCHNI ZABUDOWY – należy przez to
rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek wraz
z konstrukcją ociepleniem oraz innymi elementami
budynku, określoną na poziomie 50 cm nad po-
wierzchnią terenu przed głównym wejściem do
budynku. Dla istniejących zabudowy przekraczają-
cej określony w § 3 niniejszej uchwały poziom pa-
rametru dopuszcza się odstępstwo od powyższej
zasady jednak tylko dla rozbudowy o części służą-
ce komunikacji, tj.  wejścia, klatki schodowe, wia-
trołapy, przejścia, łączniki itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktualnych
przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju
inwestycji;

27) POWIERZCHNI ZIELONEJ – należy przez to rozu-
mieć tereny zielone w rozumieniu ustawy z dnia
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399);

28) FRONT DZIAŁKI – należy przez to rozumieć tą
część działki, która leży bezpośrednio przy granicy
z terenem komunikacji, z którego działka jest ob-
sługiwana. Szerokość frontu działki należy liczyć
jako odległość dwóch skrajnych punktów wspól-
nych dla działki oraz obsługującego terenu komu-
nikacji. Dla działek wydzielanych na zapleczu
działek istniejących dojazd należy wydzielić jako
teren komunikacji wewnętrznej, a szerokość fron-
tu należy liczyć jako szerokość całej działki (nie
tylko części wspólnej z terenem komunikacji) – w
miejscu lokalizacji głównego wjazdu na działkę;
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29) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez to
rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wielorodzin-
nego, lasów, parków itp., dla których wprowadza
się zakaz wprowadzania trwałych ogrodzeń – za
wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas
określony, niedłuższy niż wynikający bezpośrednio
z konieczności przeprowadzenia prac budowla-
nych, konserwacyjnych lub służących prowadze-
niu racjonalnej gospodarki zielenią (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie terenów, parametrZ i wskaźniki kshtał-
twwania habuawwZ wrah hapwspwaarwwania terenu wrah

hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

d) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
o powierzchni maksymalnie 100 m2 lub
w formie osobnego obiektu – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej, przy
czym powierzchnia wewnętrzna osobnego
budynku nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni, jednak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację usług związanych
z obsługą ruchu turystycznego w formie
funkcji wbudowanej lub w formie osobnego

obiektu – na zasadach określonych dla funk-
cji uzupełniającej, przy czym powierzchnia
wewnętrzna osobnego budynku nie może
przekroczyć 30% powierzchni, jednak nie
więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne

oraz poddasze, jednak nie więcej niż 15 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez komi-
nów i anten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,4,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZN, znajdujące się
w granicach tej samej działki,
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j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych – minimalnie

1,25 miejsca postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

e) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny

oznaczone symbolem ZN, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

f) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków podział nieru-
chomości podlega ograniczeniom określonym
w § 10 niniejszej uchwały.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
o powierzchni maksymalnie 30% powierzch-
ni, jednak nie więcej niż 100 m2 lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację usług związanych
z obsługą ruchu turystycznego w formie
funkcji wbudowanej lub w formie osobnego
obiektu – na zasadach określonych dla funk-
cji uzupełniającej, przy czym powierzchnia
wewnętrzna osobnego budynku nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne

oraz poddasze, jednak nie więcej niż 15 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez komi-
nów i anten itp.),
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– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,4,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych – minimalnie

1,25 miejsca postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane

h wbsłupa ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy obiektów i usług zwią-

zanych z obsługą ruchu turystycznego, tj. ho-
tele, motele, pensjonaty, kempingi, domy
wycieczkowe, schroniska, schroniska mło-
dzieżowe, pola biwakowe itp.

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) usługi sportu i rekreacji,
c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
d) usługi podstawowe związane z ochroną

zdrowia.
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3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i
urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
o powierzchni maksymalnie 30% powierzchni
jednak nie więcej niż 100 m2 lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu - na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) dopuszcza się realizację usług podstawowych
związanych z ochroną zdrowia w formie
funkcji wbudowanej – przy czym powierzch-
nia przeznaczona pod usługi podstawowe
związane z ochroną zdrowia nie może prze-
kroczyć 50% powierzchni wewnętrznej bu-
dynku,

d) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

e) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki o wysokich walorach
architektonicznych, wpisane w lokalną trady-
cję architektoniczno-budowlaną, w szczegól-
ności w zakresie 
– materiału użytego na elewacji – zaleca się

kamienne okładziny na kondygnacji parte-
ru oraz piwnicy i podmurówce,

– skali obiektów – żadna elewacja projek-
towanego budynku nie będzie szersza niż
35 m,

h) dopuszcza się budowę łączników pomiędzy
budynkami pod warunkiem spełnienia nastę-
pujących warunków 
– forma i skala łącznika powinna podkreślać

dominujący charakter brył łączonych bu-
dynków, tzn. łącznik powinien być niższy
przynajmniej o jedną kondygnację od niż-
szego z łączonych budynków,

– materiał użyty na elewację łączników oraz
jego kolor, faktura powinien wyraźnie od-
różniać ten element od łączonych budyn-
ków - zaleca się szkło,

– w linii elewacji łącznik powinien zachować
przesunięcie co najmniej 2 m w stosunku
do łączonych obiektów,

i) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych – minimalnie
1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały

d) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
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ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

e) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
4000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 30 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane h

wbsłupa ruchu turZstZchnepw2
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego, tj. hotele, motele,
pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe,
schroniska, schroniska młodzieżowe, pola
biwakowe itp.

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) usługi sportu i rekreacji,
c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
d) usługi podstawowe związane z ochroną

zdrowia.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 

a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
o powierzchni maksymalnie 30% powierzchni
jednak nie więcej niż 100 m2 lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) dopuszcza się realizację usług podstawowych
związanych z ochroną zdrowia w formie
funkcji wbudowanej – przy czym powierzch-
nia przeznaczona pod usługi podstawowe
związane z ochroną zdrowia nie może prze-
kroczyć 50% powierzchni wewnętrznej bu-
dynku,

d) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż
18 m liczone od naturalnej powierzchni grun-
tu przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

e) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki o wysokich walorach
architektonicznych, wpisane w lokalną trady-
cję architektoniczno-budowlaną, w szczegól-
ności w zakresie 
– materiału użytego na elewacji – zaleca się

kamienne okładziny na kondygnacji parte-
ru oraz piwnicy i podmurówce,

– skali obiektów – żadna elewacja projek-
towanego budynku nie będzie szersza niż
35 m,

h) dopuszcza się budowę łączników pomiędzy
budynkami pod warunkiem spełnienia nastę-
pujących warunków 
– forma i skala łącznika powinna podkreślać

dominujący charakter brył łączonych bu-
dynków, tzn. łącznik powinien być niższy
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przynajmniej o jedną kondygnację od niż-
szego z łączonych budynków,

– materiał użyty na elewację łączników oraz
jego kolor, faktura powinien wyraźnie od-
różniać ten element od łączonych budyn-
ków - zaleca się szkło,

– w linii elewacji łącznik powinien zachować
przesunięcie co najmniej 2 m w stosunku
do łączonych obiektów,

i) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego - minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych – minimalnie
1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

k) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
4000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 40 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-

stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT 3, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane

h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego, tj. hotele, motele,
pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe,
schroniska, schroniska młodzieżowe, pola
biwakowe itp.

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) usługi sportu i rekreacji,
c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
d) usługi podstawowe związane z ochroną

zdrowia.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
o powierzchni maksymalnie 30% powierzchni
jednak nie więcej niż 100 m2 lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) dopuszcza się realizację usług podstawowych
związanych z ochroną zdrowia w formie
funkcji wbudowanej – przy czym powierzch-
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nia przeznaczona pod usługi podstawowe
związane z ochroną zdrowia nie może prze-
kroczyć 50% powierzchni wewnętrznej bu-
dynku,

d) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż
18 m liczone od naturalnej powierzchni grun-
tu przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

e) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki o wysokich walorach
architektonicznych, wpisane w lokalną trady-
cję architektoniczno-budowlaną, w szczegól-
ności w zakresie 
– materiału użytego na elewacji – zaleca się

kamienne okładziny na kondygnacji parte-
ru oraz piwnicy i podmurówce,

– skali obiektów – żadna elewacja projek-
towanego budynku nie będzie szersza niż
35 m,

h) dopuszcza się budowę łączników pomiędzy
budynkami pod warunkiem spełnienia nastę-
pujących warunków 
– forma i skala łącznika powinna podkreślać

dominujący charakter brył łączonych bu-
dynków, tzn. łącznik powinien być niższy
przynajmniej o jedną kondygnację od niż-
szego z łączonych budynków,

– materiał użyty na elewację łączników oraz
jego kolor, faktura powinien wyraźnie od-
różniać ten element od łączonych budyn-
ków – zaleca się szkło,

– w linii elewacji łącznik powinien zachować
przesunięcie co najmniej 2 m w stosunku
do łączonych obiektów,

i) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych – minimalnie
1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

k) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
4000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 40 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
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przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MW/U 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

wielwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usłu-

gowej, wielorodzinnej,
b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) obiekty należy realizować w formie zwartej

zabudowy mieszkalno-usługowej z następują-
cym podziałem funkcjonalnym 
– na kondygnacjach podziemnych lub czę-

ściowo zagłębionych należy lokalizować
miejsca postojowe dla mieszkańców lub
osób korzystających z usług, dopuszcza
się lokalizację usług komercyjnych, wyklu-
cza się mieszkalnictwo,

– na pierwszej kondygnacji nadziemnej
w każdym budynku należy umieścić usługi
komercyjne, w szczególności związane
z handlem i gastronomią, dopuszcza się
komunikację, tj. przejazdy, bramy wjaz-
dowe itp., – z wykluczeniem miejsc po-
stojowych i garaży, wyklucza się ponadto
lokalizację mieszkalnictwa (za wyjątkiem
komunikacji – schodów, wind, pochylni,
wejść do budynku oraz niezbędnych po-
mieszczeń pomocniczych itp.),

– na drugiej kondygnacji dopuszcza się loka-
lizację usług komercyjnych oraz mieszkal-
nictwa wielorodzinnego,

– na kondygnacjach powyżej drugiej do-
puszcza się wyłącznie mieszkalnictwo,

– w każdym budynku nie mniej niż 25%
powierzchni będzie wskazane pod usługi
komercyjne oraz nie mniej 60% pod
mieszkalnictwo wielorodzinne,

b) wyklucza się lokalizację usług o powierzchni
sprzedaży większej niż 400 m2,

c) wysokość wykończonej powierzchni podłogi
na kondygnacji parteru będzie się mieścić
w przedziale 0–50 cm w stosunku do ota-
czającego terenu i będzie dostępna dla osób
niepełnosprawnych,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– kryty dachówką ceramiczną lub betonową
ewentualnie innym materiałem imitującym
dachówkę – w kolorze czerwonym trady-
cyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) wysokość budynków 
– minimalna – 2 kondygnacje nadziemne,
– maksymalnie – 4 kondygnacje nadziemne,

w tym ostatnia jako poddasze użytkowe,
jednak nie więcej niż 20 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) należy zachować określone na rysunku planu
linie zabudowy,

h) dopuszcza się zabudowę na maksymalnie
90% powierzchni terenu wskazanego pod
zabudowę,

i) dla inwestycji należy zapewnić niezbędne
miejsca postojowe w ilości 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni użyt-

kowej usług, zlokalizowane w promieniu
100 m od granicy budynku (dopuszcza się
wliczanie do tego wskaźnika wszystkich
ogólnodostępnych miejsc postojowych),

– 1 stanowisko / 1 mieszkanie, dopuszcza
się lokalizację miejsc postojowych w bu-
dynku – na wydzielonym parkingu, na
działce, ewentualnie w liniach rozgrani-
czających dróg – na zasadach określonych
przez Zarządcę drogi,

– jedno miejsce postojowe można jednocze-
śnie wliczać do obsługi usług oraz miesz-
kańców, pod warunkiem jednak, że jest
ogólnodostępne i znajduje się na zewnątrz
budynku.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – wyklucza się podział te-
renu na mniejsze działki – teren należy zagospo-
darować w sposób zorganizowany – wg jednego
projektu, obejmującego cały teren lub całą nieru-
chomość.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
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przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MW/U 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

wielwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usłu-

gowej, wielorodzinnej,
b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawowe.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług podstawowych

w formie funkcji wbudowanej – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej,

b) usługi komercyjne nieuciążliwe należy zreali-
zować jako wbudowane na kondygnacji par-
teru lub piwnicy oraz ewentualnie piętra,

c) wyklucza się lokalizowanie w parterach
mieszkalnictwa z wyjątkiem niezbędnych
elementów komunikacji, tj. windy, schody,
pochylnie, wejścia do budynku itp.,

d) wysokość budynków 
– minimalnie – 2 kondygnacje nadziemne

oraz poddasze,
– maksymalnie – 4 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 22 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją - w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

e) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) przy lokalizacji nowych budynków należy za-
chować określone na rysunku planu obowią-
zujące i nieprzekraczalne linie zabudowy
(w odległości 10 m od linii rozgraniczającej
teren),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
należy liczyć łącznie dla terenów oznaczo-
nych symbolem ZP 2 oraz wW/U 2,

j) dla inwestycji należy zapewnić niezbędne
miejsca postojowe w ilości 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni użyt-

kowej usług, zlokalizowane w promieniu
100 m od granicy budynku (dopuszcza
się wliczanie do tego wskaźnika wszyst-
kich ogólnodostępnych miejsc postojo-
wych),

– 1 stanowisko / 1 mieszkanie, przynajmniej
20% miejsc zlokalizowane w budynku –
na wydzielonym parkingu lub garażach,
pozostałe dopuszcza się na działce, ewen-
tualnie w liniach rozgraniczających dróg –
na zasadach określonych przez Zarządcę
drogi,

– jedno miejsce postojowe można jednocze-
śnie wliczać do obsługi usług oraz miesz-
kańców, pod warunkiem jednak, że jest
ogólnodostępne i znajduje się na zewnątrz
budynku.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – wyklucza się podział te-
renu na mniejsze działki – teren należy zagospo-
darować w sposób zorganizowany – wg jednego
projektu, obejmującego cały teren lub całą nieru-
chomość.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.
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8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej;
b) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego w tym wydzielanie
działek pod taką funkcję,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia;

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
o powierzchni maksymalnie 30% powierzchni
jednak nie więcej niż 100 m2 lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

b) wysokość budynków maksymalnie 2 kondy-
gnacje nadziemne oraz poddasze, jednak nie
więcej niż 15 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu przy najniższym wejściu do
budynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-

ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ZN, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

e) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.
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5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ ZN, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

f) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków podział nieru-
chomości podlega ograniczeniom określonym
w § 10 niniejszej uchwały.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego w tym wydzielanie
działek pod taką funkcję,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
o powierzchni maksymalnie 30% powierzchni
jednak nie więcej niż 100 m2 – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej,

b) wysokość budynków maksymalnie 2 kondy-
gnacje nadziemne oraz poddasze, jednak nie
więcej niż 15 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu przy najniższym wejściu do
budynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– w odległości 3 m od linii rozgraniczających

tereny zieleni ogólnodostępnej oznaczonej
symbolem ZN/KPW;

– w odległości 4m od linii rozgraniczającej
tereny komunikacji wewnętrznej;

– w odległości 3 m od pozostałych granic
działki (nie dotyczy zabudowy mieszka-
niowej bliźniaczej);

– w odległości 5 m od osi linii elektroenerge-
tycznych średniego napięcia (dotyczy je-
dynie budynków mieszkalnych);

h) obsługa  terenu  poprzez  tereny  zieleni
ogólnodostępnej oznaczonej symbolem
ZN/KPW,

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZN/KPW znajdujące się
w granicach tej samej działki,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi) lub
w przylegających terenach oznaczonych
symbolem ZN/KPW.
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Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZN/KPW, znajdujące
się w granicach tej samej działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 3, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację obiektów i usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowa-
nej o powierzchni maksymalnie 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 100 m2 lub
w formie osobnego obiektu – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej,

b) wysokość budynków maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne oraz poddasze, jednak
nie więcej niż 15 m liczone od naturalnej
powierzchni gruntu przy najniższym wejściu
do budynku – do najwyższego elementu da-
chu (bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) obsługa terenu poprzez tereny zieleni ogól-
nodostępnej oznaczonej symbolem ZL/ZN 1
oraz US 1,
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i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref
w stosownych przepisach § 11 niniejszej
uchwały dolicza się ewentualne, sąsiednie
tereny oznaczone symbolem US 1, znajdu-
jące się w granicach tej samej działki,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce
postojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem US 1, znajdujące się
w granicach tej samej działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 4, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej;
b) lokalizację obiektów i usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia;

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowa-
nej o powierzchni maksymalnie 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 100 m2 lub
w formie osobnego obiektu – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej, przy
czym powierzchnia wewnętrzna osobnego
budynku nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 150 m2,

b) wysokość budynków maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne oraz poddasze, jednak
nie więcej niż 15 m liczone od naturalnej
powierzchni gruntu przy najniższym wejściu
do budynku – do najwyższego elementu da-
chu (bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,
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f) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref
w stosownych przepisach § 11 niniejszej
uchwały dolicza się ewentualne, sąsiednie
tereny oznaczone symbolem ZL/ZN,
ZN/KPW znajdujące się w granicach tej sa-
mej działki,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce
postojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ZN, ZN/KPW, znaj-
dujące się w granicach tej samej działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 5, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację obiektów i usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające - nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków maksymalnie 2 kon-

dygnacje nadziemne oraz poddasze, jednak
nie więcej niż 15 m liczone od naturalnej
powierzchni gruntu przy najniższym wejściu
do budynku – do najwyższego elementu da-
chu (bez kominów i anten itp.),

b) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,
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– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

g) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce
postojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 6, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
b) lokalizację obiektów i usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację usług podstawowych, w tym
wydzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia;

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowa-
nej o powierzchni maksymalnie 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 100 m2 lub
w formie osobnego obiektu – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej, przy
czym powierzchnia wewnętrzna osobnego
budynku nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 150 m2,

b) wysokość budynków maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne oraz poddasze, jednak
nie więcej niż 15 m liczone od naturalnej
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powierzchni gruntu przy najniższym wejściu
do budynku – do najwyższego elementu da-
chu (bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,9,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w
stosownych przepisach § 11 niniejszej
uchwały dolicza się ewentualne, sąsiednie
tereny oznaczone symbolem ZL/ZN, znajdu-
jące się w granicach tej samej działki,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce
postojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

a) ze względu na położenie terenu w granicach
lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

e) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10
niniejszej uchwały,

f) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL/ ZN, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

f) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków podział nieru-
chomości podlega ograniczeniom określo-
nym w § 10 niniejszej uchwały.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
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1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń związanych ze sportem,

rekreacją, wypoczynkiem i turystyką, tj.
kempingi, boiska, pola biwakowe itp. z wy-
kluczeniem trwałych obiektów kubaturo-
wych,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych, urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, dojazdami oraz
miejscami parkingowymi.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) teren należy zagospodarować łącznie z są-

siadującym terenem mieszkaniowo-pensjo-
natowym jako zaplecze sportowo-
rekreacyjne – wprowadzane zainwestowa-
nie powinno być powiązane z zainwestowa-
niem dla sąsiednich terenów zabudowy,

b) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– w odległości 6 m od linii rozgraniczają-

cych tereny komunikacji publicznej;
– w odległości 4 m od linii rozgraniczającej

tereny komunikacji wewnętrznej;
c) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-

stojowych na następujących zasadach 
– dla terenów usług niekubaturowych –

minimalnie 1 miejsce / 10 osób odwie-
dzających,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora,

d) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref
w stosownych przepisach § 11 niniejszej
uchwały należy liczyć łącznie dla terenów
oznaczonych symbolem US 1 oraz
wN/wT 3,

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskaza-
ną pod zabudowę oznaczoną symbolem
wN/wT oraz sportowo-rekreacyjną ozna-
czoną symbolem US) nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem wN/wT 3, znajdujące
się w granicach tej samej działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej;

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy;

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację;

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych;

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
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3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej;

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy;

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację;

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych;

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości - nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 3, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej;

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy;

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację;

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych;

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
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a) ze względu na położenie terenu w granicach
obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem RM 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h awpush-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie produkcji rolniczej z wyklucze-

niem lokalizacji obiektów hodowlanych,
b) lokalizację zabudowy zagrodowej,
c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do

pól, w tym wydzielanie terenu pod ww. do-
jazdy,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie terenu pod
ww. urządzenia,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – usługi agroturystyczne.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków 

– mieszkalnych – maksymalnie 2 kondy-
gnacje nadziemne, jednak nie więcej niż
12 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do bu-
dynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

– pozostałych – maksymalnie 9 m liczone
od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez komi-
nów i anten itp.),

b) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-

kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

c) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

d) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycz-
nym kącie nachylenia połaci 35–45°,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,4,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

g) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref
w stosownych przepisach § 11 niniejszej
uchwały dolicza się ewentualne, sąsiednie
tereny oznaczone symbolem R znajdujące
się w granicach tej samej działki, przy czym
powierzchnia zabudowy na każdej z działek
nie może przekroczyć 250 m2;

h) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora lub w liniach rozgraniczających dróg
(za zgodą Zarządcy drogi);

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskaza-
ną pod zabudowę oraz np. część rolną
na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
5000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 30 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
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rozgraniczających tereny komunikacji tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

20. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

21. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/ZN 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne niepu-

blichne – hieleń twwarhZshąca wbiektwm bu-
awwlanZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
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3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno

uwzględniać powiązanie z sąsiednimi tere-
nami wskazanymi pod zabudowę,

b) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren wska-
zany pod zabudowę, z którym teren zieleni
jest powiązany.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

22. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/ZN 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne niepu-

blichne – hieleń twwarhZshąca wbiektwm bu-
awwlanZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno

uwzględniać powiązanie z sąsiednimi tere-
nami wskazanymi pod zabudowę,

b) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren wska-
zany pod zabudowę, z którym teren zieleni
jest powiązany.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

23. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  parki wrah hieleń wpólnwaw-

stępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację obiektów i urządzeń służących
obsłudze wypoczynku i turystyki oraz udo-
stępnieniu terenu dla kuracjuszy i turystów,
tj.  muszle koncertowe, miejsca odpoczyn-
ku, sceny, fontanny itp.,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

e) lokalizację usług sportu i rekreacji tj. place
zabaw, boiska, rampy itp.

2) Funkcje uzupełniające – niewielkie usługi ko-
mercyjne – nieuciążliwe, związane z obsługą
funkcji parkowej.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno odbywać

się w sposób zorganizowany, w oparciu
o jeden projekt dla całego terenu,
z uwzględnieniem priorytetu zachowania
zieleni ogólnodostępnej jako podstawowej
formy zainwestowania,

b) usługi komercyjne dopuszcza się jako jedno-
kondygnacyjne, wolno stojące obiekty
o powierzchni wewnętrznej maksymalnie
35 m2.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
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miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek wy-

dzielanych pod 
– komunikację wewnętrzną drogową, dla

których należy zachować minimalną sze-
rokość 5 m,

– komunikację wewnętrzną pieszą, dla któ-
rych należy zachować minimalną szero-
kość 3 m,

– ewentualne urządzenia infrastruktury
technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

24. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  parki wrah hieleń wpólnwaw-

stępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację obiektów i urządzeń służących
obsłudze wypoczynku i turystyki oraz udo-
stępnieniu terenu dla kuracjuszy i turystów,
tj.  muszle koncertowe, miejsca odpoczyn-
ku, sceny, fontanny itp.,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

e) lokalizację usług sportu i rekreacji, tj. place
zabaw, boiska, rampy itp.

2) Funkcje uzupełniające – niewielkie usługi ko-
mercyjne – nieuciążliwe, związane z obsługą
funkcji parkowej.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno odbywać

się w sposób zorganizowany, w oparciu
o jeden projekt dla całego terenu,
z uwzględnieniem priorytetu zachowania
zieleni ogólnodostępnej jako podstawowej
formy zainwestowania,

b) usługi komercyjne dopuszcza się jako jedno-
kondygnacyjne, wolno stojące obiekty
o powierzchni wewnętrznej maksymalnie
35 m2.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek wy-

dzielanych pod 
– komunikację wewnętrzną drogową, dla

których należy zachować minimalną sze-
rokość 5 m,

– komunikację wewnętrzną pieszą, dla któ-
rych należy zachować minimalną szero-
kość 3 m,

– ewentualne urządzenia infrastruktury
technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

25. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT/ZN 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane

h wbsłupą ruchu turZstZchnepw w terenach hie-
leni urhąahwnej niepublichnej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego, tj. hotele,
motele, pensjonaty, kempingi, domy wy-
cieczkowe, schroniska, schroniska młodzie-
żowe, pola biwakowe,

b) konserwację i pielęgnację istniejącego drze-
wostanu oraz układu wraz z niezbędną in-
frastrukturą oraz dojazdami;

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
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technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) usługi sportu i rekreacji,
c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
d) usługi podstawowe związane z ochroną

zdrowia.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowa-
nej o powierzchni maksymalnie 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 100 m2 lub
w formie osobnego obiektu – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej, przy
czym powierzchnia wewnętrzna osobnego
budynku nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej, przy czym
powierzchnia wewnętrzna osobnego budyn-
ku nie może przekroczyć 30% powierzchni
jednak nie więcej niż 150 m2,

c) dopuszcza się realizację usług podstawo-
wych związanych z ochroną zdrowia
w formie funkcji wbudowanej – przy czym
powierzchnia przeznaczona pod usługi pod-
stawowe związane z ochroną zdrowia nie
może przekroczyć 50% powierzchni we-
wnętrznej budynku,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych;

– w odległości 4m od linii rozgraniczającej
tereny komunikacji wewnętrznej;

– w odległości 5m od osi linii elektroener-
getycznych średniego napięcia (dotyczy
jedynie budynków mieszkalnych);

h) dopuszcza się obsługę terenu poprzez tereny
zieleni ogólnodostępnej oznaczonej symbo-
lem ZN/KPW,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce
postojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych – minimalnie
1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
- wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.
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26. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZN 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  hieleń niepublichna (powiąza-

na z terenami zabudowy).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację obiektów i urządzeń służących
obsłudze zabudowy, z którą zieleń jest po-
wiązana,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

e) lokalizację usług sportu i rekreacji, tj. place
zabaw, boiska, rampy itp.

2) Funkcje uzupełniające – niewielkie usługi ko-
mercyjne – nieuciążliwe, związane z obsługą
zabudowy, z którą teren zieleni jest powiązany.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno

uwzględniać powiązanie z sąsiednimi tere-
nami wskazanymi pod zabudowę,

b) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren wska-
zany pod zabudowę, z którym teren zieleni
jest powiązany.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1000 m2,

b) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

c) powyższa zasada nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

27. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZN/KPW 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  hieleń niepublichna wpólnwaw-

stępna wrah h kwmunikacją pieshą i rwwerwwą.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację obiektów i urządzeń służących
obsłudze wypoczynku i turystyki oraz udo-
stępnieniu terenu dla kuracjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej (tj.
miejsc postojowych, dojazdów, itp.) wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację oraz ob-
sługę sąsiednich terenów mieszkaniowych,

d) przekształcenie terenu w komunikacje pu-
bliczną,

e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno

uwzględniać powiązanie z sąsiednimi tere-
nami wskazanymi pod zabudowę,

b) teren niepubliczny, ogólnodostępny zago-
spodarowany wg jednego projektu wraz
z przylegającym terenem mieszkaniowym,

c) w liniach rozgraniczających teren należy
wykonać ciąg pieszo-rowerowy o szerokości
minimalnie 3 m,

d) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami,
obowiązuje narożne ścięcie linii rozgrani-
czającej,

e) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref
w stosownych przepisach § 11 niniejszej
uchwały należy liczyć łącznie dla terenów
oznaczonych symbolem ZN/KPW 1 oraz
wW/U 1,

f) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora lub w liniach rozgraniczających dróg
(za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.
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4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek wy-

dzielanych pod 
– komunikację wewnętrzną drogową, dla

których należy zachować minimalną sze-
rokość 5 m,

– komunikację wewnętrzną pieszą, dla któ-
rych należy zachować minimalną szero-
kość 3 m,

– ewentualne urządzenia infrastruktury
technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

28. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na

celu regulację i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
wierzchniowych, w tym urządzeń związa-
nych z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktu-
ry technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń drogowych takich jak
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości - nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

lwkalne (projektowane poszerzenie ulicy Soko-
łowskiego).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające - nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) poszerzenie ulicy do osiągnięcia pełnych pa-

rametrów ulicy lokalnej – w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu, jednak
nie mniej niż 12 m,

b) szerokość jezdni minimum 6 m;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi  określonymi  na  rysunku
planu.
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6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

awjahawwe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg - za zgodą i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej
niż 10 m;

b) szerokość jezdni minimum 5 m;
c) w obrębie skrzyżowań z drogami klasy „L”

oraz „D” obowiązuje narożne ścięcie linii roz-
graniczającej (trójkąt widoczności) o wymia-
rach nie mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości - podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KPP 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – place

i ciąpi pieshe (rynek na Sokołówce).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – pieszej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
zieleni oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem placu,

c) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy placu).

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) komunikacja wewnętrzna drogowa – dojazdy,

miejsca postojowe oraz inne niezbędne urzą-
dzenia techniczne związane z zabezpiecze-
niem ruchu pojazdów oraz pieszych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) usługi nieuciążliwe dopuszcza się w formie

tymczasowych obiektów o powierzchni we-
wnętrznej maksymalnie 20 m2,

b) komunikację wewnętrzną drogową (miejsca
postojowe, parkingi, dojazdy dopuszcza się
realizować na maksymalnie 20% powierzchni
terenu),

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń związa-
nych z usługami zlokalizowanymi w parterach
sąsiednich budynków mieszkaniowo-usługo-
wych, tj.  ogródki, miejsca odpoczynku itp.,

d) zagospodarowanie terenu powinno uwzględ-
niać powiązanie z sąsiednimi terenami wska-
zanymi pod zabudowę,

e) teren należy zainwestować w sposób zorga-
nizowany, jako reprezentacyjny plac – na
podstawie jednego kompleksowego projektu
dla całego palcu.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.
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4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimum 8 m – zgodnie z rysunkiem planu,
b) szerokość jezdni nie mniej niż 4,5 m,
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi  określonymi  na  rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-
skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się zagospodarowanie w formie

jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego.
b) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimum 6 m -–zgodnie z rysunkiem planu,
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 3, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane (istniejące dojazdy do dzia-
łek).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),
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c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas, z miejscowymi poszerze-
niami (zgodnie z rysunkiem planu) w szcze-
gólności w rejonie skrzyżowań,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) ze względu na występowanie zabytkowych
alei i szpalerów drzew obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KPW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-rwwerwwe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

2) Funkcje uzupełniające 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych
lub zieleni oraz niezbędnych urządzeń tech-
nicznych związanych z funkcjonowaniem cią-
gu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego;

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – szerokość ciągów w liniach
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się 
1) tereny komunikacji publicznej, których zasady

urządzania określono w § 4 niniejszej uchwały,
2) tereny funkcji ogólnodostępnych, oznaczone

symbolami ZN/KPW, ZL.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-

zację celów publicznych w zakresie obiektów usług
zdrowia i opieki społecznej oraz oświaty i wycho-
wania w terenach mieszkalnictwa oznaczonych
symbolami wN oraz wN/wT – pod warunkiem za-
chowania ustaleń planu określonych w § 3.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających
pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia in-
frastruktury technicznej – pod warunkiem zacho-
wania ustaleń planu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji istniejącej habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

1. Ustala się następujące obszary zorganizowanej
działalności inwestycyjnej 
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1) tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, ozna-
czone symbolami wW/U, w których zaleca się
prowadzenie działalności inwestycyjnej polega-
jącej m.in.  na wydzieleniu ewentualnych tere-
nów komunikacji wewnętrznej, kompleksowym
uzbrojeniu, a następnie zainwestowaniu całego
– zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniej-
szej uchwały,

2) tereny drogowej komunikacji publicznej, ozna-
czone symbolami KDD, KDL, w których zaleca
się prowadzenie działalności inwestycyjnej pole-
gającej m.in.  na wydzieleniu terenów komuni-
kacji, kompleksowym uzbrojeniu, a następnie
zainwestowaniu całego terenu (na poszczegól-
nych odcinkach drogi),

3) tereny pieszej komunikacji publicznej, oznaczone
symbolem KPP, w których zaleca się prowadze-
nie działalności inwestycyjnej polegającej m.in. 
na wydzieleniu placu, kompleksowym uzbroje-
niu, a następnie zainwestowaniu całego terenu
wg jednego kompleksowego projektu.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych w
stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwe-
storów we własnym zakresie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dosta-
wę z istniejącego wodociągu miejskiego – po roz-
budowie.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się dostawę zgodnie z warunkami określo-
nymi przez Zakład Energetyczny. Dopuszcza się
skablowanie i przełożenie istniejących napowietrz-
nych sieci elektroenergetycznych.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie indy-
widualne lub zdalczynne – z zastosowaniem nastę-
pujących zasad 
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła
itp.), biomasa (w tym drewno),

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warun-
kiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawno-
ści, tj. powyżej 90%.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie
zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przysto-
sowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz
na wysypisko wskazane przez władze gminy.

8. Dla całego terenu w granicach opracowania prze-
widuje się system grupowego odprowadzenia ście-
ków do kanalizacji miejskiej oraz oczyszczalni ście-
ków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-
stości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch na
pwastawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  prhZrwaZ –

hasaaZ wchrwnZ

W granicach obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich obowiązują nakazy i zakazy okre-
ślone w odpowiednich aktach prawa.

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch na
pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ śrwawwiska –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach wbsharu i terenu pórnichepw hłóż wóa
lechnichZch „Pwlanica-Zarój” obowiązują następują-
ce zasady 
1) wprowadza się bezwzględny zakaz lokalizacji

inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na
jakość wód podziemnych,

2) wprowadza się bezwzględny zakaz lokalizacji
inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na
jakość wód podziemnych.

2. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

3. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku realizacji
inwestycji zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

§ 10

ZasaaZ  wchrwnZ  krajwbrahu  kulturwwepw,  ahieahic-
twa   kulturwwepw   i   habZtków   wrah   aóbr   kulturZ

współchesnej

1. Na obszarze miasta stwierdzono habZtkwwe aleje
i shpalerZ arhew2 Dla terenów, w granicach których
wskazano zabytkowe aleje i szpalery, wprowadza
się następujące zasady 
1) wyklucza się wycinanie drzew stanowiących za-

bytkowe aleje i szpalery - za wyjątkiem przypad-
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ków określonych w stosownych aktach praw-
nych,

2) należy uzupełnić istniejące aleje oraz szpalery
drzew,

3) zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń jako
kontynuację istniejących.

2. W odniesieniu do obiektów i zespołów wpisanZch
aw rejestru habZtków obowiązują zasady określone
w stosownych decyzjach oraz aktach prawnych.
Na obszarze objętym planem stwierdzono następu-
jące obiekty wpisane do rejestru zabytków 
– miasto  (historyczny  układ  urbanistyczny),

nr rej. zabytków 489/681/Wł decyzja z dnia
8.12.1977 (bez określenia granic wpisu).

3. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do wwje-
wóahkiej i pminnej ewiaencji habZtków, dla których
obowiązują następujące zasady ogólne 
1) wszelkie przebudowy i rozbudowy, a także

zmiany funkcji obiektów należy opiniować z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) dopuszcza się rozbiórkę budowli znajdujących
się w ewidencji, gdy jest to uzasadnione wzglę-
dami technicznymi lub planistycznymi – w takim
przypadku, inwestor obowiązany jest przekazać
nieodpłatnie Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków stosowną dokumentację obiektu,

3) Dla poszczególnych obiektów wpisanych do
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków na-
leży zachować następujące ustalenia 

ONiekt - adres Zakres ochrony Ustalenia

  1) ul. Kruczkowskiego 9 dom mieszkalny
oraz Nudynek
gospodarczy

ONowiązuje:
– zachowanie Nrył Nudynków,
– zachowanie formy dachów,
– ceramiczne pokrycie dachów,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych – dla oNydwu Nudynków,

– zachowanie kamiennego cokołu Nudynku gospodarczego,
– zachowanie dyspozycji elewacji Nudynku gospodarczego.

  2) ul. Kruczkowskiego 28 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
ONowiązują drewniane okiennice i oNramienia okien.

  3) ul. Kruczkowskiego 22 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

ONowiązują oNramienia okienne i drzwiowe w formie analogicznej do
pierwotnej.

  4) ul. Kruczkowskiego 7 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

– zachowanie klatki schodowej.

Zakazuje się podziału nieruchomości.
  5) ul. Kruczkowskiego 14 zajazd ONowiązuje:

– zachowanie głównych Nrył Nudynków,
– zachowanie formy dachów,
– oNowiązuje ceramiczne pokrycie dachów,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

– zachowanie kamiennego cokołu.

Zakazuje się pokrywania cegły klinkierowej farNą luN tynkiem.
  6) ul. Kruczkowskiego 10 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie formy dachu,
– odeskowanie elewacji starszej części Nudynku.
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  7) ul. Żeromskiego 19 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
  8) ul. Żeromskiego 34 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

– zachowanie wystroju elewacji, w tym gzymsów podokiennych
i lizen.

ONowiązują okiennice.
Zakazuje się podziału nieruchomości, za wyjątkiem niezNędnych inwe-
stycji w zakresie komunikacji.

  9) ul. Wyspiauskiego 6 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie prostej Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
10) ul. Wyspiauskiego 4 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie prostej Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
11) ul. Żeromskiego 30 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
12) ul. Fredry 2 willa ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

– zachowanie wystroju elewacji.
– Zakazuje się:
– pokrywania cegły klinkierowej parapetów farNą luN tynkiem.
– podziału nieruchomości, za wyjątkiem niezNędnych inwestycji

w zakresie komunikacji.
13) ul. Fredry 3 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
Zakazuje się podziału nieruchomości, za wyjątkiem niezNędnych inwe-
stycji w zakresie komunikacji.

14) ul. Fredry 5 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
Zakazuje się podziału nieruchomości.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8306  – Poz. 1399

15) ul. Żeromskiego 28 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
Zakazuje się podziału nieruchomości, za wyjątkiem niezNędnych inwe-
stycji w zakresie komunikacji.

16) ul. Norwida 7 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych,
– zachowanie dekoracji ramowej elewacji.
ONowiązują tynkowe oNramienia okienne.

17) ul. Tuwima 3 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych.

18) ul. Żeromskiego 7 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie prostej Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie ceglanej dekoracji elewacji,
– zachowanie oNramieu okiennych i drzwiowych.

19) ul. Żeromskiego 6 willa ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych.

Zakazuje się:
– pokrywania cegły klinkierowej parapetów farNą luN tynkiem.
– podziału nieruchomości, za wyjątkiem niezNędnych inwestycji

w zakresie komunikacji.

20) ul. Żeromskiego 4 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

– zachowanie tynkowych, ozdoNnych oNramieu okiennych.
Zakazuje się:
– pokrywania cegły klinkierowej parapetów farNą luN tynkiem.
– podziału nieruchomości, za wyjątkiem niezNędnych inwestycji

w zakresie komunikacji.

21) ul. Żeromskiego 2 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych,
– zachowanie wystroju elewacji, w tym tynkowych oNramieu okien.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8307  – Poz. 1399

22) ul. Tuwima 2 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych,
– zachowanie wystroju elewacji, w tym oNramieu okiennych

i drzwiowych.
23) ul. Tuwima 7 willa ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

– zachowanie konstrukcji szachulcowych szczytów.
24) ul. Tuwima 9 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien oraz

podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych.
25) ul. Orzeszkowej 10

(dz. ewid. nr 166/1)
dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien i drzwi

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do pierwot-
nych,

– zachowanie oszalowania.

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

W granicach strefy ochronnej „C” obszaru uzdrowiska,
(obejmującej gminę w granicach administracyjnych)
obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się lokalizacji nowych uciążliwych obiek-

tów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,
w tym zakładów przemysłowych,

4) zabrania się prowadzenia działań mających wpływ
na fizjografię uzdrowiska i jego założenia prze-
strzenne lub właściwości lecznicze klimatu,

5) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien
wynosić nie mniej niż 45% powierzchni działki –
chyba że zasady określone w § 3 stanowią inaczej.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/103/98
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1399.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/103/98
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1399.

UCHWAŁA NR XV/98/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 28 LUTEGO 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP NOWA SOKOŁÓWKA h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków hapwspwaarwwania

prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) Rada wiejska
w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP NOWA
SOKOŁÓWKA h ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Polanica-Zdrój”, hatwierahwnepw 24 października 2006 r. uchwałą nr XLVIII/337/2006 Rady wiejskiej
w Polanicy-Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/103/98
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1399.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie rwhpatrhenia uwap wniesiwnZch aw prwjektu planu
MPZP NOWA SOKOŁÓWKA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedstawionych przez Burmi-
strza nieuwzględnionych uwag wniesionych do przedmiotowego planu Rada wiejska rozstrzyga, co następuje 

1. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 1
(wnoszący uwagę  pan Włodzimierz Kosuciński), dotyczącej działki nr 123, Aw-3, obręb Sokołówka. W pro-
jekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez likwidację na
wnioskowanej działce drogi KDW 1.  W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

2. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 2
(wnoszący uwagę  państwo Barbara i Piotr Figiel), dotyczącą działek nr 110/2 i 110/3, Aw-2, obręb Soko-
łówka. W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez
zmianę zasady podziału dla działki nr 110/3 z wielkości 2000 m2 na 1500 m2, tj. na wartość dopuszczoną
w tymczasowym statucie uzdrowiska. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/103/98
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1399.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP NOWA SOKOŁÓWKA, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej, które należą aw haaań własnZch

pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania, hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWA SOKOŁÓWKA będzie finansowana z budżetu gminy, w tym ze
środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w sposób etapowy, w oparciu o istniejące
uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta Polanica-Zdrój.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XV/104/08

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP SOKOŁÓWKA – POŁUDNIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/169/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP SOKOŁÓWKA –
POŁUDNIE uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w połu-
dniowej części miasta Polanica-Zdrój, zwany dalej
w skrócie wPZP SOKOŁÓWKA – POŁUDNIE, któ-
rego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu zo-
stają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 2000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały;

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) granicy – obszaru Chronionego Krajobrazu

Gór Bystrzyckich i Orlickich,
2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-

leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polanica
Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 -– rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.

§ 2

Słwwnichek

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mo-
wa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP

SOKOŁÓWKA – POŁUDNIE, o którym mowa w § 1
uchwały;

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć rysu-
nek w skali 1 2000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami);

4) USTAWIE O UZDROWISKACH – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399);

5) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunkach planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie;

6) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w §3 ni-
niejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę w ilości przynajmniej 70% sumy po-
wierzchni wewnętrznej projektowanych obiektów
lub 70% powierzchni działki, których realizacja, po-
trzeby i wymagania muszą być spełnione prioryte-
towo przed wymaganiami innych form zagospoda-
rowania.
W przypadku inwestycji prowadzonych w istnieją-
cych obiektach  dopuszcza się utrzymanie dotych-
czasowej funkcji pod warunkiem zachowania na-
stępujących zasadach 
a) dopuszcza się tylko przebudowę, odbudowę

oraz remont istniejących obiektów,
b) wyklucza się możliwość rozbudowy istniejących

budynków za wyjątkiem rozbudowy o części
służące komunikacji, tj.  wejścia, klatki schodo-
we, wiatrołapy, przejścia itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktualnych
przepisów prawa, właściwych dla danego ro-
dzaju inwestycji;
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  7) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to
rozumieć takie formy zagospodarowania, które
uzupełniają lub wzbogacają funkcję wiodącą, reali-
zowane na maksymalnie 30% sumy powierzchni
wewnętrznej projektowanych obiektów lub 30%
powierzchni działki, przy czym dopuszcza się reali-
zację takich form zagospodarowania jako np.
osobnego budynku o powierzchni wewnętrznej
stanowiącej 30% sumy powierzchni wszystkich
budynków lokalizowanych na działce (o ile ustale-
nia szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały
nie stanowią inaczej) – powyższy parametr należy
liczyć łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniają-
cych;

  8) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to rozu-
mieć takie formy zagospodarowania, które uzu-
pełniają i jednocześnie nie są sprzeczne z funkcją
wiodącą, realizowane na maksymalnie 30% sumy
powierzchni wewnętrznej projektowanych obiek-
tów, przy czym wyklucza się realizację takich
form zagospodarowania w formie osobnego bu-
dynku (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej);

  9) wIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE JEDNO-
RODZINNYw – należy przez to rozumieć tereny
wskazane do zabudowy obiektami mieszkanio-
wymi jednorodzinnymi lub obiektami mieszkanio-
wymi wielorodzinnymi (o ile przepisy § 3 niniejszej
uchwały dopuszczają taką możliwość) o skali
i charakterze odpowiadającym zabudowie jedno-
rodzinnej – o wielkości, parametrach oraz dopusz-
czalnej maksymalnej ilości mieszkań określonej
w § 3 niniejszej uchwały;

10) USŁUGACH LUB PRODUKCJI NIEUCIĄDLIWEJ –
należy przez to rozumieć inwestycje niezaliczone
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko.

11) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez to
rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultu-
ry, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania
,a także usługi administracji;

12) USŁUGACH KOwERCYJNYCH – należy przez to
rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze
usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych
oraz usług sportu i rekreacji;

13) POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU – na-
leży przez to rozumieć sumę powierzchni wszyst-
kich kondygnacji budynku, mierzoną po we-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych bu-
dynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia
o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji
i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na
tych kondygnacjach, a także z powiększeniem
o powierzchnię antresoli liczoną jw.;

14) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez to
rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności dro-
gi i dojazdy do poszczególnych obiektów w zabu-
dowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dojazdy
do poszczególnych działek w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej – o szerokości minimalnie
4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 4
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej) – budowa
i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy;

15) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część obszaru

uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczniczych
i naturalnych surowców leczniczych, walorów
środowiska i urządzeń uzdrowiskowych;

16) OBOWIĄZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy
wznosić budynki w taki sposób, że elewacja
obiektu (po zewnętrznym obrysie ściany projek-
towanego obiektu) będzie z nią zgodna na odcinku
przynajmniej 75% długości, pozostałe maksymal-
nie 25% dopuszcza się jako cofnięcie w stosunku
do linii zabudowy, jednak nie więcej niż 2 m. Po-
wyższe zasady nie dotyczą części budynku, które
w całości znajdują się pod ziemią lub części wy-
stających przed elewację, tj.  balkony, wykusze,
zadaszenia, elementy dachu oraz innych części
budynku pod warunkiem, że powyższe elementy
nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocze-
śnie ww. elementy nie przekroczą określonej na
rysunku planu linii zabudowy o więcej niż 2 m
w kierunku ulicy.
W przypadku schodów do budynku dopuszcza się
odstępstwo od określonej na rysunku planu linii
zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
(Powyższe zasady podlegają ograniczeniom wyni-
kającym z przepisów prawa, w szczególności do-
tyczących dróg publicznych).
Budynki i budowle, których wszystkie części usy-
tuowane są dalej niż 20 m od obowiązującej linii
zabudowy nie podlegają ustaleniom odnoszącym
się do tej linii. Obowiązująca linia zabudowy nie
dotyczy istniejących budynków, dla których nale-
ży zachować następujące zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się nie więcej niż o 30% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
30% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

17) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, której elewacja nie prze-
kroczy od strony określonej na rysunku planu (po
zewnętrznym obrysie ściany projektowanego
obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części bu-
dynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub
części wystających przed elewację, tj.  balkony,
wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych
części budynku pod warunkiem, że powyższe
elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m
i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą okre-
ślonej na rysunku planu linii zabudowy o więcej
niż 2 m w kierunku ulicy. W przypadku schodów
do budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstęp-
stwo od określonej na rysunku planu linii zabudo-
wy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących budyn-
ków, dla których należy zachować następujące
zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej  linii zabu-
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dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się o nie więcej niż 50% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
50% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

18) DOwINANCIE – należy przez to rozumieć część
obiektu, który ze względu na rozmiary, kształt
oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozo-
stałą częścią budynku, dopuszcza się realizację
dominanty na maksymalnie 15% powierzchni da-
chu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla tego
elementu od parametru dotyczącego wysokości
obiektów o maksymalnie 5 m (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej);

19) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POwOCNICZYCH
– należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia in-
frastruktury technicznej, wyposażenia techniczne-
go, elementów komunikacji, tj.  dojścia, parkingi,
garaże itp. oraz inne urządzenia i obiekty zapew-
niające możliwość prawidłowego funkcjonowania
obiektów zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupeł-
niającą terenu;

20) WSKAŹNIKU INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wewnętrznej kondygnacji nadziemnych
budynków do powierzchni działki lub działek, na
których usytuowane są te budynki. Dla istniejącej
zabudowy, przekraczającej określony w § 3 niniej-
szej uchwały poziom wskaźnika, w przypadku
rozbudowy dopuszcza się odstępstwa od określo-
nego powyżej parametru pod warunkiem, że na
skutek rozbudowy wskaźnik zwiększy się o mak-
symalnie 10%;

21) POWIERZCHNI ZABUDOWY – należy przez to
rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek wraz
z konstrukcją ociepleniem oraz innymi elementami
budynku, określoną na poziomie 50 cm nad po-
wierzchnią terenu przed głównym wejściem do
budynku. Dla istniejących zabudowy przekraczają-
cej określony w § 3 niniejszej uchwały poziom pa-
rametru dopuszcza się odstępstwo od powyższej
zasady jednak tylko dla rozbudowy o części służą-
ce komunikacji, tj.  wejścia, klatki schodowe, wia-
trołapy, przejścia, łączniki itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktualnych
przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju
inwestycji;

22) POWIERZCHNI ZIELONEJ – należy przez to rozu-
mieć tereny zielone w rozumieniu ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399);

23) FRONT DZIAŁKI – należy przez to rozumieć tą
część działki, która leży bezpośrednio przy granicy
z terenem komunikacji, z którego działka jest ob-
sługiwana. Szerokość frontu działki należy liczyć
jako odległość dwóch skrajnych punktów wspól-
nych dla działki oraz obsługującego terenu komu-
nikacji. Dla działek wydzielanych na zapleczu

działek istniejących dojazd należy wydzielić jako
teren komunikacji wewnętrznej, a szerokość fron-
tu należy liczyć jako szerokość całej działki (nie
tylko części wspólnej z terenem komunikacji) - w
miejscu lokalizacji głównego wjazdu na działkę,

24) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez to
rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wielorodzin-
nego, lasów, parków itp., dla których wprowadza
się zakaz wprowadzania trwałych ogrodzeń – za
wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas
określony, niedłuższy niż wynikający bezpośrednio
z konieczności przeprowadzenia prac budowla-
nych, konserwacyjnych lub służących prowadze-
niu racjonalnej gospodarki zielenią (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie terenów, parametrZ i wskaźniki kshtał-
twwania habuawwZ wrah hapwspwaarwwania terenu wrah

hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm – o niskiej intensywności.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

d) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,
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b) dopuszcza się realizację obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) wysokość budynków – nie więcej niż 15 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki, przy czym
powierzchnia zabudowy na każdej z działek
nie może przekroczyć 250 m2,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 

– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca
postojowego / 1 mieszkanie,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. zieleń lub część rolną
na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
3000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 40 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ZN, znajdujące
się  w  granicach  tej  samej  działki – o ile
ustalenie  określone  w pkt 3  niniejszego
ustępu zezwalają na wspólne liczenie wskaź-
nika powierzchni zielonej terenu dla tych te-
renów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.
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2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm – o niskiej intensywności.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

d) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
- na zasadach określonych dla funkcji uzupeł-
niającej – przy czym powierzchnia przezna-
czona pod usługi komercyjne nie może prze-
kroczyć 30% powierzchni jednak nie więcej
niż 100 m2,

b) dopuszcza się realizację obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) wysokość budynków – nie więcej niż 15 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, znajdujące się
w granicach tej samej działki, przy czym po-
wierzchnia zabudowy na każdej z działek nie
może przekroczyć 250 m2,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
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zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. zieleń lub część rolną
na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
3000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 40 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R znajdujące się w gra-
nicach tej samej działki – o ile ustalenie okre-
ślone w pkt 3 niniejszego ustępu zezwalają
na wspólne liczenie wskaźnika powierzchni
zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 3, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm – o niskiej intensywności.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,

b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-
rystycznego,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

b) dopuszcza się realizację obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) wysokość budynków – nie więcej niż 15 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki(nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
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w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki, przy czym
powierzchnia zabudowy na każdej z działek
nie może przekroczyć 250 m2,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz  zieleń) nie będzie mniej-
sza niż 1500 m2,

b) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

c) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

d) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny

oznaczone symbolem R, ZL/ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki – o ile usta-
lenie określone w pkt 3 niniejszego ustępu
zezwalają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 4, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm – o niskiej intensywności.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

b) dopuszcza się realizację obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) wysokość budynków – nie więcej niż 15 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,
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– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki(nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki, przy czym
powierzchnia zabudowy na każdej z działek
nie może przekroczyć 250 m2,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, znajdujące
się w granicach tej samej działki – o ile usta-
lenie określone w pkt 3 niniejszego ustępu
zezwalają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane

h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego, tj. pensjonaty,
kempingi, domy wycieczkowe, schroniska,
schroniska młodzieżowe, pola biwakowe,
usługi gastronomii,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,
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2) Funkcje uzupełniające 
a) lokalizację usług komercyjnych nieuciążli-

wych,
b) urządzanie ogólnodostępnych urządzeń spor-

tu i rekreacji z wykluczeniem obiektów kuba-
turowych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,2,

c) wysokość nowych budynków – nie może
przekraczać wysokości istniejących obiek-
tów,

d) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nieprze-
kraczalną linię zabudowy – 4 m od linii roz-
graniczającej tereny komunikacji wewnętrz-
nej,

e) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na mniej-

sze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

d) usługi podstawowe, w tym wydzielanie dzia-
łek pod taką funkcję,

e) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-
rystycznego, tj. pensjonaty, hotele, usługi
gastronomii, w tym wydzielanie działek pod
taką funkcję,

f) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

g) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) urządzanie ogólnodostępnych urządzeń spor-

tu i rekreacji z wykluczeniem obiektów kuba-
turowych,

b) usługi komercyjne nieuciążliwe,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

b) wysokość budynków – nie więcej niż 18 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,3,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
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dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa;

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej;

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy bliźniaczej);

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych);

h) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, US znajdu-
jące się w granicach tej samej działki, przy
czym powierzchnia zabudowy na każdej
z działek nie może przekroczyć 250 m2,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oznaczoną symbolem wN/wT
oraz np. część rolną oznaczoną symbolem R
lub sportowo-rekreacyjną oznaczoną symbo-
lem US na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
4000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 40 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 6 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ZN, US, znajdu-
jące się w granicach tej samej działki – o ile
ustalenie określone w pkt 3 niniejszego ustę-
pu zezwalają na wspólne liczenie wskaźnika
powierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej bliźniaczej,
c) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,
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d) usługi podstawowe, w tym wydzielanie dzia-
łek pod taką funkcję,

e) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-
rystycznego, tj. pensjonaty, hotele, usługi
gastronomii w tym wydzielanie działek pod
taką funkcję,

f) obiekty i usługi związane z obsługą agrotury-
styki,

g) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

h) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) urządzanie ogólnodostępnych urządzeń spor-

tu i rekreacji,
b) usługi komercyjne nieuciążliwe,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

b) wysokość budynków – nie więcej niż 18 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,3,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa;

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej;

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy bliźniaczej);

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych);

h) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, US znajdu-
jące się w granicach tej samej działki, przy
czym powierzchnia zabudowy na każdej
z działek nie może przekroczyć 250 m2,

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oznaczoną symbolem wN/wT
oraz np. część rolną oznaczoną symbolem R
lub sportowo-rekreacyjną oznaczoną symbo-
lem US na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
4000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 40 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
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– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 6 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, US, znajdu-
jące się w granicach tej samej działki – o ile
ustalenie określone w pkt 3 niniejszego ustę-
pu zezwalają na wspólne liczenie wskaźnika
powierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń związanych ze sportem,

rekreacją, wypoczynkiem i turystyką, tj. kem-
pingi, boiska, pola biwakowe itp. z wyklucze-
niem trwałych obiektów kubaturowych,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych, urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, dojazdami oraz
miejscami parkingowymi.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) teren należy zagospodarować łącznie z sąsia-

dującym terenem mieszkaniowo-pensjona-
towym jako zaplecze sportowo-rekreacyjne –
wprowadzane zainwestowanie powinno być
powiązane z zainwestowaniem dla sąsiednich
terenów zabudowy,

b) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, przy lokalizacji nowych budynków
należy zachować następujące odległości 
– w odległości 6 m od linii rozgraniczających

tereny komunikacji publicznej;
– w odległości 4 m od linii rozgraniczającej

tereny komunikacji wewnętrznej;
c) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu

określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, wN/wT, znajdujące
się w granicach tej samej działki,

d) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 

– dla terenów usług – minimalnie 1 miejsce /
10 osób odwiedzających,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oznaczoną symbolem wN/wT
oraz np. część rolną oznaczoną symbolem R
lub sportowo-rekreacyjną oznaczoną symbo-
lem US na zapleczu) nie będzie mniejsza niż
4000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 40 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, wN/wT, znajdujące
się w granicach tej samej działki – o ile usta-
lenie określone w pkt 3 niniejszego ustępu
zezwalają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następujące
ustalenia 
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1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-
cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy,

c) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

f) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych,

g) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy,

c) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

f) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych,

g) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
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rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/ZN 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne niepu-

blichne – hieleń twwarhZshąca wbiektwm bu-
awwlanZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – zagospodarowanie terenu
powinno uwzględniać powiązanie z sąsiednimi
terenami wskazanymi pod zabudowę.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe.
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Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na

celu regulację i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
wierzchniowych, w tym lokalizację urządzeń
związanych z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktu-
ry technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń drogowych takich jak
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu - nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem E 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  elektrwenerpetZka – urhąahe-

nia infrastrukturZ technichnej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację trafostacji lub innych urządzeń in-

frastruktury technicznej związanych z za-
opatrzeniem w energię elektryczną;

b) lokalizację innych urządzeń infrastruktury
technicznej z wykluczeniem urządzeń uciąż-
liwych dla sąsiadujących terenów,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – uciążliwość urządzeń
i obiektów zlokalizowanych na tym terenie nie
mogą wykraczać poza granice nieruchomości.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem W 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwawciąpi – urhąahenia in-

frastrukturZ technichnej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-

nej – innych niż związanych z zaopatrze-
niem w wodę, z zachowaniem zasady, iż lo-
kalizowane urządzenia nie mogą mieć nega-
tywnego wpływu na jakość wód;

b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-
nej związanych z zaopatrzeniem w wodę;

c) lokalizację niezbędnej komunikacji oraz do-
jazdów do urządzeń.

2) Funkcje uzupełniające – lokalizację urządzeń in-
frastruktury technicznej – innych niż związa-
nych z zaopatrzeniem w wodę, z zachowaniem
zasady, iż lokalizowane urządzenia nie mogą
mieć negatywnego wpływu na jakość wód,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – w granicach terenu nale-
ży ograniczyć wykonywanie robót oraz innych
czynności powodujących zmniejszenie przydat-
ności wody.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla nieruchomości położonych w granicach

terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód
podziemnych oraz powierzchniowych, obo-
wiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,
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c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem W 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwawciąpi – urhąahenia in-

frastrukturZ technichnej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-

nej – innych niż związanych z zaopatrze-
niem w wodę, z zachowaniem zasady, iż lo-
kalizowane urządzenia nie mogą mieć nega-
tywnego wpływu na jakość wód;

b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-
nej związanych z zaopatrzeniem w wodę;

c) lokalizację niezbędnej komunikacji oraz do-
jazdów do urządzeń.

2) Funkcje uzupełniające – lokalizację urządzeń in-
frastruktury technicznej – innych niż związa-
nych z zaopatrzeniem w wodę, z zachowaniem
zasady, iż lokalizowane urządzenia nie mogą
mieć negatywnego wpływu na jakość wód,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – w granicach terenu nale-
ży ograniczyć wykonywanie robót oraz innych
czynności powodujących zmniejszenie przydat-
ności wody.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich, obowiązują zasady
określone w stosownych przepisach § 8 ni-
niejszej uchwały,

b) dla nieruchomości położonych w granicach
terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód
podziemnych oraz powierzchniowych, obo-
wiązują nakazy i zakazy określone w odpo-
wiednich aktach prawa,

c) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

lwkalne (projektowane poszerzenie ulicy Soko-
łowskiego).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) poszerzenie ulicy do osiągnięcia pełnych pa-

rametrów ulicy lokalnej  w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu, jednak
nie mniej niż 12 m,

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu  nieruchomości – podział  zgodny  z  li-
niami rozgraniczającymi określonymi na rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.
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2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

awjahawwe 0skrhZżwwanie aróp..
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające - nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – szerokość ulicy w liniach
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości - podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

awjahawwe (ulica Juliana Tuwima).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających

zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej
niż 10 m,

b) szerokość jezdni minimalnie 5 m;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi);

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalnie 8 m – zgodnie z rysunkiem planu;
b) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
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ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi);

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się zagospodarowanie w formie

jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego;
b) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalnie 6 m – zgodnie z rysunkiem planu;
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 3, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane 0awjahaZ aw ahiałek..
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi);

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas, z miejscowymi poszerze-
niami (zgodnie z rysunkiem planu) w szcze-
gólności w rejonie skrzyżowań,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności)  o  wymiarach  nie  mniejszych  niż
5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu  nieruchomości – podział  zgodny  z  li-
niami rozgraniczającymi określonymi na rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 4, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane 0awjahaZ aw ahiałek..
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację  towarzyszących  obiektów  inży-

nierskich oraz niezbędnych urządzeń tech-
nicznych związanych z funkcjonowaniem
ciągu,
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b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalnie 4,5 m – zgodnie z rysunkiem pla-
nu,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niż
5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 5, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – szerokość ciągów w liniach
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

a) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu  nieruchomości – podział  zgodny  z  li-
niami rozgraniczającymi określonymi na rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się 
1) tereny komunikacji publicznej, których zasady

urządzania określono w § 4 niniejszej uchwały,
2) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, któ-

rych zasady urządzania określono w § 3 niniej-
szej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji
obiektów usług zdrowia i opieki społecznej oraz
oświaty i wychowania w terenach mieszkalnictwa
oznaczonych symbolem wN oraz wN/wT – pod
warunkiem zachowania ustaleń planu określonych
w § 3.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających
pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia in-
frastruktury technicznej – pod warunkiem zacho-
wania ustaleń planu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

1. Ustala się następujące obszary zorganizowanej
działalności inwestycyjnej – tereny mieszkalnictwa,
oznaczone symbolem wN oraz wN/wT, w grani-
cach których dopuszcza się (pod warunkiem za-
chowania ustaleń planu określonych w § 3) prowa-
dzenie działalności inwestycyjnej polegającej na
wydzieleniu ewentualnych terenów komunikacji
wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu, a następ-
nie zainwestowaniu i sprzedaży poszczególnych
części terenu.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabu-
dowa oraz infrastruktura techniczna wymagająca
rehabilitacji.
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R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych
w stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwe-
storów we własnym zakresie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dosta-
wę z istniejącego wodociągu miejskiego – po roz-
budowie.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się dostawę zgodnie z warunkami określo-
nymi przez Zakład Energetyczny. Dopuszcza się
skablowanie i przełożenie istniejących napowietrz-
nych sieci elektroenergetycznych.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie indy-
widualne – z zastosowaniem następujących zasad 
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła
itp.), biomasa (w tym drewno),

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warun-
kiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawno-
ści, tj. powyżej 90%.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie
zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przysto-
sowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz
na wysypisko wskazane przez władze gminy.

8. Dla całego terenu w granicach opracowania prze-
widuje się system grupowego odprowadzenia ście-
ków do kanalizacji miejskiej oraz oczyszczalni ście-
ków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-
stości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch na
pwastawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  prhZrwaZ –

hasaaZ wchrwnZ

W granicach obszaru Chronionego Krajobrazu Gór By-
strzyckich i Orlickich obowiązują nakazy i zakazy okre-
ślone w odpowiednich aktach prawa.

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch na
pwastawie prhepisów  h hakresu wchrwnZ śrwawwiska –

hasaaZ wchrwnZ

1. Na obszarze objętym planem występuje ujęcie ww-
aZ „Bs-1” – ustanowione decyzją Starosty Kłodz-
kiego nr OŚR 6223 – 93/01 z dnia 31.12.2001 r.
oraz ujęcie wwaZ „Stara Sokołówka” – ustanowio-
ne decyzją Starosty Kłodzkiego nr OŚR 6223 –
102/01 z dnia 31.12.2001 r.

2. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

3. Dla gruntów harenwwanZch, w przypadku realizacji
inwestycji, zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

§ 10

ZasaaZ  wchrwnZ  krajwbrahu  kulturwwepw,  ahieahic-
twa   kulturwwepw   i   habZtków   wrah   aóbr   kulturZ

współchesnej

1. W  odniesieniu  do  obiektów  i  zespołów  wpisa-
nZch aw rejestru habZtków obowiązują zasady
określone w stosownych decyzjach oraz aktach
prawnych.
Na obszarze objętym planem stwierdzono następu-
jące obiekty wpisane do rejestru zabytków 
– miasto (historyczny układ urbanistyczny),

nr rej. zabytków 489/681/Wł decyzja z dnia
8.12.1977 (bez określenia granic wpisu).

2. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do wwje-
wóahkiej i pminnej ewiaencji habZtków, dla których
obowiązują następujące zasady 
1) wszelkie przebudowy i rozbudowy, a także

zmiany funkcji obiektów należy opiniować z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) dopuszcza się rozbiórkę budowli znajdujących
się  w  ewidencji,  gdy  jest  to  uzasadnione
względami technicznymi lub planistycznymi –
w takim przypadku inwestor obowiązany jest
przekazać nieodpłatnie Wojewódzkiemu Kon-
serwatorowi Zabytków stosowną dokumentację
obiektu,

3) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków należy zachować
następujące ustalenia 
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Nr oNiektu
na rys planu

ONiekt – adres Zakres ochrony Ustalenia

1 ul. Tuwima 11 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych,

– odeskowanie elewacji w formie analogicznej do pierwotnej.
ONowiązują drewniane oNramienia okienne.

2 ul. Tuwima 13 willa ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– zachowanie ganku wejścia.
3 ul. Tuwima 15 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– odeskowanie w formie analogicznej do pierwotnej.
ONowiązują drewniane okiennice.

4 ul. Broniewskiego 5 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– odeskowanie szczytu,
– zachowanie konstrukcji szachulcowej.
ONowiązują tynkowe oNramienia okienne.

5 ul. Broniewskiego 9 willa ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– zachowanie licowania kamieniem rustykalnym (także naroż-
ników).

6 ul. Broniewskiego 14
(dz. ewid. nr 212/1)

dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie prostej Nryły Nudynku w kształcie silnie wydłu-

żonego prostokąta,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– zachowanie wystroju elewacji, w tym poziomego odesko-
wania, drewnianych oNramieu okiennych, snycerskiej deko-
racji szczytu.

7 ul. Broniewskiego 13 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych,

– odeskowanie szczytów.
ONowiązują drewniane parapety w formie analogicznej do
pierwotnej.
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8 ul. Sienkiewicza 12 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych.

9 ul. Reymonta 9 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych.

ONowiązują drewniane oNramienia okienne.
10 ul. Reymonta 5 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych.

ONowiązują drewniane oNramienia okienne.
11 ul. Reymonta 12 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– odeskowanie elewacji w formie analogicznej do pierwotnej.

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

W granicach strefy ochronnej „C” obszaru uzdrowiska,
(obejmującej gminę w granicach administracyjnych)
obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się lokalizacji nowych uciążliwych obiek-

tów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,
w tym zakładów przemysłowych,

4) zabrania się prowadzenia działań mających wpływ
na fizjografię uzdrowiska i jego założenia prze-
strzenne lub właściwości lecznicze klimatu,

5) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien
wynosić nie mniej niż 45% powierzchni działki –
chyba że zasady określone w § 3 stanowią inaczej.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/104/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1400.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/104/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1400.

UCHWAŁA NR XV/99/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 28 LUTEGO 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP SOKOŁÓWKA – POŁUDNIE h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków hapwspwaarwwania

prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) Rada wiejska
w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP SOKOŁÓWKA –
POŁUDNIE h ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polani-
ca-Zdrój”,  hatwierahwnepw 24 października 2006 r.  uchwałą  nr XLVIII/337/2006  Rady  wiejskiej  w Polanicy-
-Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/104/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1400.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie rwhpatrhenia uwap wniesiwnZch aw prwjektu planu
MPZP SOKOŁÓWKA – POŁUDNIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedstawionych przez Burmi-
strza nieuwzględnionych uwag wniesionych do przedmiotowego planu Rada wiejska rozstrzyga, co następuje 

1. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie warhucenia uwagi nr 2 (wnoszący uwagę 
pani Anna Paluszek), dotyczącej działki nr 204, Aw-7, obręb Sokołówka.

2. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 4
(wnoszący uwagę  pan Czesław Bondarczuk ), dotyczącej działki nr 212/1, Aw-7, obręb Sokołówka. W pro-
jekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez wprowadzenie
funkcji – wN 4, która wprowadza nowe zasady podziału, tj. dopuszczenie wydzielenia działek po 1500 m2

z szerokością frontu 25 m. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

3. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 5
(wnoszący uwagę  pani Krystyna wakowska, pan Tomasz wakowski), dotyczącej działki nr 215, Aw-7, ob-
ręb Sokołówka. W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona
poprzez wprowadzenie funkcji – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym na części działki o wielkości
umożliwiającej budowę domu. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

4. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 8
(wnoszący uwagę  pan Józef Fulara), dotyczącej działki nr 194/2, Aw-6, obręb Sokołówka. W projekcie pla-
nu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez poszerzenie funkcji –
mieszkalnictwoo charakterze jednorodzinnym na części działki. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

5. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 9
(wnoszący uwagę  państwo Janina i Henryk Szymańczyk), dotyczącej działki nr 183/2, Aw-5, obręb Soko-
łówka. W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez
wprowadzenie funkcji – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym na części działki. W pozostałej części
Rada uwagę odrzuca.
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Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/104/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1400.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP SOKOŁÓWKA – POŁUDNIE, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej, które należą aw haaań

własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania,
hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA – POŁUDNIE będzie finansowana z budżetu gminy,
w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w sposób etapowy, w oparciu o istniejące
uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta Polanica-Zdrój.

1401

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XV/105/08

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP NOWY WIELISŁAW – PÓŁNOC

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/168/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP NOWY WIELISŁAW –
PÓŁNOC, Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego we
wschodniej części miasta Polanica Zdrój, zwany
dalej w skrócie wPZP NOWY WIELISŁAW –
PÓŁNOC, którego obowiązujące ustalenia o prze-
znaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zostają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 2000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
d) następujących granic 

– obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrz-
sudecka Kudowa-Bystrzyca",

– obszaru i terenu górniczego złóż wód
leczniczych „Polanica-Zdrój",

2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polanica
Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.
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§ 2

Słwwnichek

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mo-
wa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP NOWY

WIELISŁAW – PÓŁNOC, o którym mowa w § 1
uchwały;

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć rysu-
nek w skali 1 2000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami);

4) USTAWIE O UZDROWISKACH – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399);

5) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunkach planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie;

6) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3 ni-
niejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę w ilości przynajmniej 70% sumy po-
wierzchni wewnętrznej projektowanych obiektów
lub 70% powierzchni działki, których realizacja, po-
trzeby i wymagania muszą być spełnione prioryte-
towo przed wymaganiami innych form zagospoda-
rowania.
W przypadku inwestycji prowadzonych w istnieją-
cych obiektach dopuszcza się utrzymanie dotych-
czasowej funkcji pod warunkiem zachowania na-
stępujących zasadach 
a) dopuszcza się tylko przebudowę, odbudowę

oraz remont istniejących obiektów,
b) wyklucza się możliwość rozbudowy istniejących

budynków za wyjątkiem rozbudowy o części
służące komunikacji, tj.  wejścia, klatki schodo-
we, wiatrołapy, przejścia itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktualnych
przepisów prawa, właściwych dla danego ro-
dzaju inwestycji;

7) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to ro-
zumieć takie formy zagospodarowania, które uzu-
pełniają lub wzbogacają funkcję wiodącą, realizo-
wane na maksymalnie 30% sumy powierzchni
wewnętrznej projektowanych obiektów lub 30%
powierzchni działki, przy czym dopuszcza się reali-
zację takich form zagospodarowania jako np. osob-
nego budynku o powierzchni wewnętrznej stano-
wiącej 30% sumy powierzchni wszystkich budyn-
ków lokalizowanych na działce (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały
nie stanowią inaczej) – powyższy parametr należy
liczyć łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniają-
cych;

8) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to rozu-
mieć takie formy zagospodarowania, które uzupeł-
niają i jednocześnie nie są sprzeczne z funkcją wio-
dącą, realizowane na maksymalnie 30% sumy po-
wierzchni  wewnętrznej  projektowanych obiektów,

przy czym wyklucza się realizację takich form za-
gospodarowania w formie osobnego budynku
(o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3 niniej-
szej uchwały nie stanowią inaczej);

  9) wIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE JEDNO-
RODZINNYw – należy przez to rozumieć tereny
wskazane do zabudowy obiektami mieszkanio-
wymi jednorodzinnymi lub obiektami mieszkanio-
wymi wielorodzinnymi (o ile przepisy § 3 niniejszej
uchwały dopuszczają taką możliwość) o skali
i charakterze odpowiadającym zabudowie jedno-
rodzinnej – o wielkości, parametrach oraz dopusz-
czalnej maksymalnej ilości mieszkań określonej
w § 3 niniejszej uchwały;

10) wIESZKALNICTWIE POWIĄZANYw Z PROWA-
DZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ – należy przez to rozu-
mieć mieszkanie właściciela podmiotu gospo-
darczego albo stróża lub nadzoru technicznego
(o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru),
zlokalizowane w tym samym budynku lub budyn-
ku odrębnym, przy czym łączna powierzchnia
mieszkalna nie może przekraczać 30% łącznej
powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele
działalności gospodarczej (o ile ustalenia szczegó-
łowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie stano-
wią inaczej);

11) USŁUGACH LUB PRODUKCJI NIEUCIĄDLIWEJ –
należy przez to rozumieć inwestycje niezaliczone
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko;

12) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez to
rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultu-
ry, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania
a także usługi administracji;

13) USŁUGACH KOwERCYJNYCH – należy przez to
rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze
usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych
oraz usług sportu i rekreacji;

14) POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU – na-
leży przez to rozumieć sumę powierzchni wszyst-
kich kondygnacji budynku, mierzoną po we-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych bu-
dynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia
o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji
i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na
tych kondygnacjach, a także z powiększeniem
o powierzchnię antresoli liczoną jw.;

15) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez to
rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności dro-
gi i dojazdy do poszczególnych obiektów w zabu-
dowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dojazdy
do poszczególnych działek w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej – o szerokości minimalnie
4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 4
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej) – budowa
i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy;

16) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część obszaru
uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczniczych
i naturalnych surowców leczniczych, walorów
środowiska i urządzeń uzdrowiskowych;

17) OBOWIĄZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy
wznosić budynki w taki sposób, że elewacja
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obiektu (po zewnętrznym obrysie ściany projek-
towanego obiektu) będzie z nią zgodna na odcinku
przynajmniej 75% długości, pozostałe maksymal-
nie 25% dopuszcza się jako cofnięcie w stosunku
do linii zabudowy, jednak nie więcej niż 2 m. Po-
wyższe zasady nie dotyczą części budynku, które
w całości znajdują się pod ziemią lub części wy-
stających przed elewację, tj.  balkony, wykusze,
zadaszenia, elementy dachu oraz innych części
budynku pod warunkiem, że powyższe elementy
nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocze-
śnie ww. elementy nie przekroczą określonej na
rysunku planu linii zabudowy o więcej niż 2 m
w kierunku ulicy.
W przypadku schodów do budynku dopuszcza się
odstępstwo od określonej na rysunku planu linii
zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
Budynki i budowle, których wszystkie części usy-
tuowane są dalej niż 20 m od obowiązującej linii
zabudowy nie podlegają ustaleniom odnoszącym
się do tej linii. Obowiązująca linia zabudowy nie
dotyczy istniejących budynków, dla których nale-
ży zachować następujące zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się nie więcej niż o 30% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
30% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

18) OBOWIĄZUJĄCEJ PIERZEJOWEJ LINII ZABU-
DOWY – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż
której należy wznosić budynki w taki sposób, że
elewacja obiektu (po zewnętrznym obrysie ściany
projektowanego obiektu) będzie z nią zgodna na
odcinku przynajmniej 75% długości, pozostałe
maksymalnie 25% dopuszcza się jako cofnięcie
w stosunku do linii zabudowy, jednak nie więcej
niż 2 m. Powyższe zasady nie dotyczą części bu-
dynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub
części wystających przed elewację, tj.  balkony,
wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych
części budynku pod warunkiem, że powyższe
elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m
i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą okre-
ślonej na rysunku planu linii zabudowy o więcej
niż 2 m w kierunku ulicy.
W przypadku schodów do budynku dopuszcza się
odstępstwo od określonej na rysunku planu linii
zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
(Powyższe zasady podlegają ograniczeniom wyni-
kającym z przepisów prawa, w szczególności do-
tyczących dróg publicznych).
Budynki i budowle, których wszystkie części usy-
tuowane są dalej niż 20 m od obowiązującej linii
zabudowy nie podlegają ustaleniom odnoszącym
się do tej linii. Obowiązująca linia zabudowy nie
dotyczy istniejących budynków, dla których nale-
ży zachować następujące zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-

dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się nie więcej niż o 30% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
30% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

19) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, której elewacja nie prze-
kroczy od strony określonej na rysunku planu (po
zewnętrznym obrysie ściany projektowanego
obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części bu-
dynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub
części wystających przed elewację, tj.  balkony,
wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych
części budynku pod warunkiem, że powyższe
elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m
i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą okre-
ślonej na rysunku planu linii zabudowy o więcej
niż 2 m w kierunku ulicy. W przypadku schodów
do budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstęp-
stwo od określonej na rysunku planu linii zabudo-
wy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących budyn-
ków, dla których należy zachować następujące
zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się o nie więcej niż 50% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b)  w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
50% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

20) DOwINANCIE – należy przez to rozumieć część
obiektu, który ze względu na rozmiary, kształt
oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozo-
stałą częścią budynku, dopuszcza się realizację
dominanty na maksymalnie 15% powierzchni da-
chu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla tego
elementu od parametru dotyczącego wysokości
obiektów o maksymalnie 5 m (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej);

21) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POwOCNICZYCH
– należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia in-
frastruktury technicznej, wyposażenia techniczne-
go, elementów komunikacji, tj.  dojścia, parkingi,
garaże itp. oraz inne urządzenia i obiekty zapew-
niające możliwość prawidłowego funkcjonowania
obiektów zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupeł-
niającą terenu;

22) WSKAŹNIKU INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wewnętrznej kondygnacji nadziemnych
budynków do powierzchni działki lub działek, na
których usytuowane są te budynki. Dla istniejącej
zabudowy, przekraczającej określony w § 3 niniej-
szej uchwały poziom wskaźnika, w przypadku
rozbudowy dopuszcza się odstępstwa od określo-
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nego powyżej parametru pod warunkiem, że na
skutek rozbudowy wskaźnik zwiększy się o mak-
symalnie 10%;

23) POWIERZCHNI ZABUDOWY – należy przez to
rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek wraz
z konstrukcją ociepleniem oraz innymi elementami
budynku, określoną na poziomie 50 cm nad po-
wierzchnią terenu przed głównym wejściem do
budynku. Dla istniejących zabudowy przekraczają-
cej określony w § 3 niniejszej uchwały poziom pa-
rametru dopuszcza się odstępstwo od powyższej
zasady jednak tylko dla rozbudowy o części służą-
ce komunikacji, tj.  wejścia, klatki schodowe, wia-
trołapy, przejścia, łączniki itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktualnych
przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju
inwestycji;

24) POWIERZCHNI ZIELONEJ – należy przez to rozu-
mieć tereny zielone w rozumieniu ustawy z dnia
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399);

25) FRONT DZIAŁKI – należy przez to rozumieć tą
część działki, która leży bezpośrednio przy granicy
z terenem komunikacji, z którego działka jest ob-
sługiwana. Szerokość frontu działki należy liczyć
jako odległość dwóch skrajnych punktów wspól-
nych dla działki oraz obsługującego terenu komu-
nikacji. Dla działek wydzielanych na zapleczu
działek istniejących dojazd należy wydzielić jako
teren komunikacji wewnętrznej, a szerokość fron-
tu należy liczyć jako szerokość całej działki (nie
tylko części wspólnej z terenem komunikacji) – w
miejscu lokalizacji głównego wjazdu na działkę;

26) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez to
rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wielorodzin-
nego, lasów, parków itp., dla których wprowadza
się zakaz wprowadzania trwałych ogrodzeń – za
wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas
określony, niedłuższy niż wynikający bezpośrednio
z konieczności przeprowadzenia prac budowla-
nych, konserwacyjnych lub służących prowadze-
niu racjonalnej gospodarki zielenią (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie terenów, parametrZ i wskaźniki kshtał-
twwania habuawwZ wrah hapwspwaarwwania terenu wrah

hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm2
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,

b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-
mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego tylko w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

przy czym ostatnia jako poddasze użyt-
kowe, jednak nie więcej niż 15 m liczone
od naturalnej powierzchni gruntu przy naj-
niższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,4,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
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sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-

stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
300 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję ,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego tylko w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako
poddasze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,
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– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
rolne, znajdujące się w granicach tej samej
działki – o ile ustalenie określone w pkt 3 ni-
niejszego ustępu zezwalają na wspólne licze-
nie wskaźnika powierzchni zielonej terenu dla
tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 3, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
250 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,
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e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego tylko w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako
poddasze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,25,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
- 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

- 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

- 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

- 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
rolne, znajdujące się w granicach tej samej
działki – o ile ustalenie określone w pkt 3 ni-
niejszego ustępu zezwalają na wspólne licze-
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nie wskaźnika powierzchni zielonej terenu dla
tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 4, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego tylko w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

przy czym ostatnia jako poddasze użyt-
kowe, jednak nie więcej niż 15 m liczone
od naturalnej powierzchni gruntu przy naj-
niższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo kondygnację
podziemną lub częściowo zagłębioną –
dopuszcza się wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad poziom
terenu,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem

imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,4,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.
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5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą
do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopa-
dłych (ewentualnie równoległe lub zbliżone
do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 5, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
300 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję ,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego tylko w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-

nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako
poddasze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
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Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 6, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 6 mieszkań oraz o łącznej po-
wierzchni wewnętrznej – maksymalnie
300 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję ,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego tylko w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako
poddasze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,3,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
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– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca po-
stojowego / 1 mieszkanie,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 7, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,

b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-
mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
250 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego,
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego tylko w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

c) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako
poddasze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,25,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
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– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-
munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, znajdujące się
w granicach tej samej działki,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2500 m2,

b) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

c) powyższe zasady nie dotyczą działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

d) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
rolne, znajdujące się w granicach tej samej
działki – o ile ustalenie określone w pkt 3 ni-
niejszego ustępu zezwalają na wspólne licze-
nie wskaźnika powierzchni zielonej terenu dla
tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MW/U 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

wielwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne 0habu-
awwa pierhejwwa na nwwZm RZnku na Swkw-
łówce.2
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usłu-

gowej, wielorodzinnej,
b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające - nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) obiekty należy realizować w formie zwartej

zabudowy mieszkalno-usługowej z następują-
cym podziałem funkcjonalnym 
– na kondygnacjach podziemnych lub czę-

ściowo zagłębionych należy lokalizować
miejsca postojowe dla mieszkańców lub
osób korzystających z usług, dopuszcza
się lokalizację usług komercyjnych, wyklu-
cza się mieszkalnictwo,

– na pierwszej kondygnacji nadziemnej
w każdym budynku należy umieścić usługi
komercyjne, w szczególności związane
z handlem i gastronomią, dopuszcza się
komunikację, tj. przejazdy, bramy wjaz-
dowe itp., – z wykluczeniem miejsc po-
stojowych i garaży, wyklucza się ponadto
lokalizację mieszkalnictwa (za wyjątkiem
komunikacji – schodów, wind, pochylni,
wejść do budynku oraz niezbędnych po-
mieszczeń pomocniczych itp.),

– na drugiej kondygnacji dopuszcza się loka-
lizację usług komercyjnych oraz mieszkal-
nictwa wielorodzinnego,
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– na kondygnacjach powyżej drugiej do-
puszcza się wyłącznie mieszkalnictwo,

– w każdym budynku nie mniej niż 25%
powierzchni będzie wskazane pod usługi
komercyjne oraz nie mniej 60% pod
mieszkalnictwo wielorodzinne,

b) wyklucza się lokalizację usług o powierzchni
sprzedaży większej niż 400 m2,

c) wysokość wykończonej powierzchni podłogi
na kondygnacji parteru będzie się mieścić
w przedziale 0-50 cm w stosunku do ota-
czającego terenu i będzie dostępna dla osób
niepełnosprawnych,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– kryty dachówką ceramiczną lub betonową
ewentualnie innym materiałem imitującym
dachówkę - w kolorze czerwonym trady-
cyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) wysokość budynków 
– minimalna – 2 kondygnacje nadziemne,
– maksymalnie – 4 kondygnacje nadziemne,

w tym ostatnia jako poddasze użytkowe,
jednak nie więcej niż 20 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) należy zachować określone na rysunku planu
linie zabudowy,

h) dopuszcza się zabudowę na maksymalnie
75% powierzchni działki,

i) dla inwestycji należy zapewnić niezbędne
miejsca postojowe w ilości 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni użyt-

kowej usług, zlokalizowane w promieniu
100 m od granicy budynku (dopuszcza się
wliczanie do tego wskaźnika wszystkich
ogólnodostępnych miejsc postojowych),

– 1 stanowisko / 1 mieszkanie, dopuszcza
się lokalizację miejsc postojowych w bu-
dynku – na wydzielonym parkingu, na
działce, ewentualnie w liniach rozgrani-
czających dróg – na zasadach określonych
przez Zarządcę drogi,

– jedno miejsce postojowe można jednocze-
śnie wliczać do obsługi usług oraz miesz-
kańców, pod warunkiem jednak, że jest
ogólnodostępne i znajduje się na zewnątrz
budynku.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział terenu na mniejsze

działki,
b) teren należy zagospodarować w sposób zor-

ganizowany według jednego projektu obej-
mującego cały teren lub nieruchomość.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MW/U 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

wielwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usłu-

gowej, wielorodzinnej,
b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) obiekty należy realizować w formie zwartej

zabudowy mieszkalno-usługowej z następują-
cym podziałem funkcjonalnym 
– na kondygnacjach podziemnych lub czę-

ściowo zagłębionych należy lokalizować
miejsca postojowe dla mieszkańców lub
osób korzystających z usług, dopuszcza
się lokalizację usług komercyjnych, wyklu-
cza się mieszkalnictwo,

– na pierwszej kondygnacji nadziemnej
w każdym budynku należy umieścić usługi
komercyjne, w szczególności związane
z handlem i gastronomią, dopuszcza się
komunikację, tj. przejazdy, bramy wjaz-
dowe itp., – z wykluczeniem miejsc po-
stojowych, wyklucza się ponadto lokaliza-
cję mieszkalnictwa (za wyjątkiem komuni-
kacji – schodów, wind, pochylni, wejść do
budynku oraz niezbędnych pomieszczeń
pomocniczych itp.),
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– na drugiej kondygnacji dopuszcza się loka-
lizację usług komercyjnych oraz mieszkal-
nictwa wielorodzinnego,

– na kondygnacjach powyżej drugiej do-
puszcza się wyłącznie mieszkalnictwo,

– w każdym budynku nie mniej niż 30%
powierzchni będzie wskazane pod usługi
komercyjne oraz nie mniej 60% pod
mieszkalnictwo wielorodzinne,

b) wyklucza się lokalizację usług o powierzchni
sprzedaży większej niż 400 m2,

c) wysokość wykończonej powierzchni podłogi
na kondygnacji parteru będzie się mieścić
w przedziale 0–50 cm w stosunku do ota-
czającego terenu i będzie dostępna dla osób
niepełnosprawnych,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– kryty dachówką ceramiczną lub betonową
ewentualnie innym materiałem imitującym
dachówkę – w kolorze czerwonym trady-
cyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) wysokość budynków 
– minimalna – 2 kondygnacje nadziemne,
– maksymalnie – 4 kondygnacje nadziemne,

przy czym ostatnia jako poddasze użyt-
kowe, jednak nie więcej niż 20 m liczone
od naturalnej powierzchni gruntu przy naj-
niższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

– dopuszcza się lokalizację zabudowy na linii
rozgraniczającej tereny wW/U oraz
ZN/KPW,

h) dopuszcza się zabudowę na maksymalnie
70% powierzchni działki,

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego  dla poszczególnych  stref w sto-

sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
należy liczyć łącznie dla terenów oznaczo-
nych symbolem ZN/KPW 1 oraz wW/U 2,

j) dla inwestycji należy zapewnić niezbędne
miejsca postojowe w ilości 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni użyt-

kowej usług, zlokalizowane w promieniu
100 m od granicy budynku (dopuszcza
się wliczanie do tego wskaźnika wszyst-
kich ogólnodostępnych miejsc postojo-
wych),

– 1 stanowisko / 1 mieszkanie, dopuszcza
się lokalizację miejsc postojowych w bu-
dynku – na wydzielonym parkingu, na
działce, ewentualnie w liniach rozgrani-
czających dróg -–na zasadach określo-
nych przez Zarządcę drogi,

– jedno miejsce postojowe można jedno-
cześnie wliczać do obsługi usług oraz
mieszkańców, pod warunkiem jednak, że
jest ogólnodostępne i znajduje się na ze-
wnątrz budynku.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział terenu na mniejsze

działki,
b) teren należy zagospodarować w sposób

zorganizowany według jednego projektu
obejmującego cały teren lub nieruchomość.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację w budynkach mieszkaniowych

usług związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego,

c) lokalizację wolno stojących obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8348  – Poz. 1401

tj. pensjonaty, hotele, usługi gastronomii itp.
w tym wydzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję ,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

f) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia;

2) Funkcje uzupełniające – usługi sportu i rekreacji
z wykluczeniem obiektów kubaturowych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 18 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

b) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,6,

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

g) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce
postojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
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Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację w budynkach mieszkaniowych

usług związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego,

c) lokalizację wolno stojących obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego
tj. pensjonaty, hotele, usługi gastronomii itp.
w tym wydzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

f) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – usługi sportu i rekreacji
z wykluczeniem obiektów kubaturowych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 16 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

b) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy wynosi 0,5,

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

g) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce
postojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
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1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe
jeanwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążli-

wych,
c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków mieszkalnych oraz

usług podstawowych – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 16 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

b) wysokość obiektów usług komercyjnych –
maksymalnie 1 kondygnacja, jednak nie
więcej niż 8 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu przy najniższym wejściu do
budynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.), powierzchnia
zabudowy maksymalnie 100 m2, kubatura
maksymalnie 500 m3,

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

g) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora;

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.
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6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację usług nieuciążliwych,
c) lokalizację usług podstawowych, w tym

wydzielanie działek pod taką funkcję,
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków - maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 16 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

b) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

c) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

d) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

e) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

f) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref
w stosownych przepisach § 11 niniejszej
uchwały dolicza się ewentualne, sąsiednie
tereny oznaczone symbolem R, znajdujące
się w granicach tej samej działki,

g) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora lub w liniach rozgraniczających dróg
(za zgodą Zarządcy drogi),

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskaza-
ną pod zabudowę oraz np. część rolną na
zapleczu) nie będzie mniejsza niż 2000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,
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– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, znajdujące się
w granicach tej samej działki.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U 3, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację usług nieuciążliwych,
c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia;

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 16 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

b) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

c) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

d) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

e) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 

– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-
munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

f) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora lub w liniach rozgraniczających dróg
(za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskaza-
ną pod zabudowę oraz np. część rolną na
zapleczu) nie będzie mniejsza niż 1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,
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– wydzielanych pod komunikację wewnętrzną
pieszą, dla których należy zachować mini-
malną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia in-
frastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U 4, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację usług nieuciążliwych,
c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję ,
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz

z niezbędną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 16 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

b) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

c) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

d) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

e) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 

– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-
munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

f) wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.
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6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem U 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi kwmercZjne.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy usługowej z wyklu-

czeniem usług podstawowych oraz usług
lecznictwa uzdrowiskowego,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo wbu-
dowane, powiązane z prowadzoną działalno-
ścią.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-

wiązanego z prowadzoną działalnością tylko
w formie funkcji wbudowanej – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej
– przy czym powierzchnia przeznaczona pod
mieszkalnictwo nie może przekroczyć 30%
powierzchni budynku i nie więcej niż
150 m2 powierzchni wewnętrznej,

b) wysokość budynków – maksymalnie 16 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż

odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 1,5 m od granicy działki.
g) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-

stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów usługowych – minimalnie

1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi),

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
1500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem UP 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi pwastawwwe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
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a) przebudowę, rozbudowę oraz remonty ist-
niejących obiektów oraz lokalizację nowych
obiektów i urządzeń związanych z kultem
religijnym,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych, urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) w przypadku braku oznaczenia na rysunku

planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– w odległości 5 m od osi linii elektroener-
getycznych średniego napięcia (dotyczy
jedynie budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi lo-
kalizowanych w pobliżu istniejących linii
elektroenergetycznych),

b) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora lub w liniach rozgraniczających dróg
(za zgodą Zarządcy drogi);

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) dla obiektów i zespołów wpisanych do reje-
stru zabytków oznaczonych na rysunku pla-
nu obowiązują zasady określone w stosow-
nych przepisach § 10 niniejszej uchwały,

d) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

e) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział terenu na mniejsze

działki,

b) powyższa zasada nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem UP 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi pwastawwwe (budynki

szkolne).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) przebudowę, rozbudowę oraz remonty ist-

niejących obiektów oraz nowych obiektów
i urządzeń usług podstawowych,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych, urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowa-
nej lub w formie osobnego obiektu – na za-
sadach określonych dla funkcji uzupełniają-
cej, przy czym powierzchnia wewnętrzna
osobnego budynku nie może przekroczyć
30% powierzchni jednak nie więcej niż
100 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością tylko
w formie funkcji wbudowanej,

c) wysokość budynków – 18 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniższym
wejściu do budynku – do najwyższego ele-
mentu dachu (bez kominów i anten itp.),

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

f) parametry dachu – dachy dwu- lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia
połaci 35–45°, dopuszcza się kąty nachyle-
nia połaci zastosowane na istniejących bu-
dynkach,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
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ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów usługowych – minimalnie

1 miejsce postojowe / 3 pracowników,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział terenu na mniejsze

działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem P 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja, skłaaZ i mapahZ-

nZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

a) lokalizację produkcji, baz składów, magazy-
nów wraz z niezbędną infrastrukturą z wy-
kluczeniem obiektów użyteczności publicz-
nej,

b) lokalizację usług komercyjnych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków – maksymalnie 12 m,

liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

b) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie materiałów użytych na elewacji oraz
skali budynków – dla nowych obiektów
żadna elewacja nie przekroczy 50 m szero-
kości,

c) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

d) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

e) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów produkcyjnych – minimalnie

1 miejsce postojowe / 4 pracowników,
– dla obiektów usługowych – minimalnie

1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi),

f) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi
powinny być utwardzone i skanalizowane,
a wody opadowe powinny być odprowa-
dzone i oczyszczone;

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8357  – Poz. 1401

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
5000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 50 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji,
tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

20. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem P 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja, skłaaZ i mapahZ-

nZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy produkcyjnej wraz

z niezbędną infrastrukturą z wykluczeniem
obiektów użyteczności publicznej,

b) lokalizację usług komercyjnych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) wysokość budynków - jak dotychczas,
b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-

stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów produkcyjnych – minimalnie

1 miejsce postojowe / 4 pracowników,
– dla obiektów usługowych – minimalnie

1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi),

c) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi
powinny być utwardzone i skanalizowane,
a wody opadowe powinny być odprowa-
dzone i oczyszczone,

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) teren należy zainwestować w sposób zor-

ganizowany – jak dotychczas,
b) wyklucza się podział na mniejsze działki –

nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

21. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem P 3, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja, skłaaZ i mapahZ-

nZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy produkcyjnej wraz

z niezbędną infrastrukturą z wykluczeniem
obiektów użyteczności publicznej,
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b) lokalizację usług komercyjnych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków – maksymalnie 12 m,

liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

b) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie materiałów użytych na elewacji oraz
skali budynków – dla nowych obiektów
żadna elewacja nie przekroczy 50 m szero-
kości,

c) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

d) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

e) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów produkcyjnych – minimalnie

1 miejsce postojowe / 4 pracowników,
– dla obiektów usługowych – minimalnie

1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi),

f) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi
powinny być utwardzone i skanalizowane,
a wody opadowe powinny być odprowa-
dzone i oczyszczone,

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskaza-
ną pod zabudowę oraz np. część rolną na
zapleczu) nie będzie mniejsza niż 5000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 50 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

22. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/P 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah niewielkie wbiektZ prw-
aukcZjne, skłaaZ i mapahZnZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizacje wolno stojących budynków

mieszkalnych jednorodzinnych – wolno sto-
jących,

b) lokalizację produkcji, baz, składów, magazy-
nów wraz z niezbędną infrastrukturą w tym
wydzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację zabudowy usługowej z wyklu-
czeniem usług podstawowych oraz usług
sportu i rekreacji,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) wysokość budynków mieszkalnych – mak-

symalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy
czym ostatnia jako poddasze użytkowe jed-
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nak nie więcej niż 16 m, liczone od natural-
nej powierzchni gruntu przy najniższym wej-
ściu do budynku – do najwyższego elemen-
tu dachu (bez kominów i anten itp.),

b) wysokość budynków produkcyjnych – mak-
symalnie 12 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu przy najniższym wejściu do
budynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– dla budynków produkcyjnych dopuszcza
się  dachy  o kątach  pochylenia  połaci
0–15°,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

d) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

e) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora lub w liniach rozgraniczających dróg
(za zgodą Zarządcy drogi),

f) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi
powinny być utwardzone i skanalizowane,
a wody opadowe powinny być odprowa-
dzone i oczyszczone;

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

a) docelowa powierzchnia działki powstałej na
skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do
prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

23. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń i obiektów związanych

ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i tu-
rystyką, tj. kempingi, miejsce biwakowe,
łowiska komercyjne, stawy itp.,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, związane

z obsługą stawu i łowiska,
b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowa-
nej lub w formie osobnego obiektu – na za-
sadach określonych dla funkcji uzupełniają-
cej, przy czym powierzchnia wewnętrzna
osobnego budynku nie może przekroczyć
30% powierzchni jednak nie więcej niż
150 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej w obiekty
sportowo-rekreacyjne lub w formie osobne-
go obiektu (jeden obiekt na cały teren), przy
czym powierzchnia wewnętrzna osobnego
budynku nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni jednak nie więcej niż 150 m2,
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c) wysokość budynków – maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 12 m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

e) przy lokalizacji nowych obiektów i urządzeń
należy zachować nieprzekraczalne linie za-
budowy 
– w odległości 6 m od linii rozgraniczają-

cych tereny komunikacji publicznej;
– w odległości 4 m od linii rozgraniczającej

tereny komunikacji wewnętrznej;
f) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-

stojowych na następujących zasadach 
– dla terenów usług – minimalnie 1 miejsce

/ 10 osób odwiedzających,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj.
będą do nich prostopadłe lub zbliżone do

prostopadłych (ewentualnie równoległe lub
zbliżone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

24. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń i obiektów tymczaso-

wych związanych ze sportem, rekreacją,
wypoczynkiem i turystyką, tj. kempingi,
miejsce biwakowe, łowiska komercyjne,
zbiorniki wodne, kąpieliska itp. z wyklucze-
niem trwałych obiektów kubaturowych,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe, związane z obsługą zalewu oraz ką-
pieliska,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie osobnego obiektu,
przy czym powierzchnia zabudowy wszyst-
kich budynków usługowych nie przekroczy
15% powierzchni terenu,

b) wysokość budynków – maksymalnie 2 kon-
dygnacje, przy czym ostatnia jako poddasze
użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m liczo-
ne od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do naj-
wyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8361  – Poz. 1401

d) przy lokalizacji nowych obiektów i urządzeń
należy zachować nieprzekraczalne linie za-
budowy 
– w odległości 6 m od linii rozgraniczają-

cych tereny komunikacji publicznej;
– w odległości 4 m od linii rozgraniczającej

tereny komunikacji wewnętrznej;
e) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-

stojowych na następujących zasadach 
– dla terenów usług – minimalnie 1 miejsce

/ 10 osób odwiedzających,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) teren należy zagospodarować w sposób

zorganizowany według jednego projektu
obejmującego cały teren lub nieruchomość,

b) wyklucza się podział terenu na mniejsze
działki – nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

25. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 3, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń i obiektów związanych

ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i tu-
rystyką, tj. kempingi, miejsce biwakowe,
szatnie, siłownie, ośrodki sportowe, itp.,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe, związane z obsługą usług sportu
i rekreacji,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie osobnego obiektu,
przy czym powierzchnia zabudowy wszyst-
kich budynków usługowych na danym tere-
nie nie przekroczy 25% powierzchni terenu,

b) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze użytkowe, jednak nie więcej
niż 16m liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najniższym wejściu do budynku
– do najwyższego elementu dachu (bez ko-
minów i anten itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

d) przy lokalizacji nowych obiektów i urządzeń
należy zachować nieprzekraczalne linie za-
budowy 
– w odległości 6 m od linii rozgraniczają-

cych tereny komunikacji publicznej;
– w odległości 4 m od linii rozgraniczającej

tereny komunikacji wewnętrznej;
e) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-

stojowych na następujących zasadach 
– dla terenów usług – minimalnie 1 miejsce

/ 10 osób odwiedzających,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
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zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) teren należy zagospodarować w sposób

zorganizowany według jednego projektu
obejmującego cały teren lub nieruchomość,

b) wyklucza się podział terenu na mniejsze
działki – nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

26. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem UKD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbsłupa kwmunikacji arwpw-

wej (parkingi na potrzeby nowego Rynku na
Sokołówce).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń, obiektów oraz sieci in-

frastruktury technicznej związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczaniem ruchu
a w szczególności miejsc do parkowania na
potrzeby nowego Rynku na Sokołówce,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) miejsca postojowe należy zlokalizować

w oparciu o projekt uwzględniający ścisły
związek z zagospodarowaniem placu pu-
blicznego, oznaczonego symbolem KPP,

b) miejsca postojowe oraz obsługę komunika-
cyjną należy zlokalizować na zasadach,
określonych przez Zarządcę drogi.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej;

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

27. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca: prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej;

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy;

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację;

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych;

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – dla terenów znajdujących
się w granicach obszarów zdrenowanych nale-
ży ograniczyć wszelkie działania mogące naru-
szyć system drenarski;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
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Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone w
stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

28. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej;

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy;

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację;

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych;

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – dla terenów znajdujących
się w granicach obszarów zdrenowanych nale-
ży ograniczyć wszelkie działania mogące naru-
szyć system drenarski;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

a) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

29. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R/KDG 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ – (rezerwa terenowa pod
projektowaną obwodnicę miasta).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej,

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

e) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych,

f) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

g) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
poza dolinami rzek, w szczególności na ob-
szarach o niskiej przydatności rolniczej, tj.
na glebach słabych – V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – dla terenów znajdujących
się w granicach obszarów zdrenowanych nale-
ży ograniczyć wszelkie działania mogące naru-
szyć system drenarski;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.
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4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

30. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

31. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  parki wrah hieleń wpólnwaw-

stępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

d) lokalizację usług sportu i rekreacji, tj. place
zabaw, boiska, rampy itp.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – zagospodarowanie terenu
powinno odbywać się w sposób zorganizowa-
ny, z uwzględnieniem priorytetu zachowania
zieleni ogólnodostępnej jako podstawowej for-
my zainwestowania.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

32. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  parki wrah hieleń wpólnwaw-

stępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
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a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-
cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację obiektów małej architektury, tj. 
miejsca odpoczynku, fontanny itp.,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe, związane z obsługą funkcji parkowej.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie osobnego obiektu,
przy czym powierzchnia zabudowy wszyst-
kich budynków usługowych na danym tere-
nie nie przekroczy 15% powierzchni terenu
i jednocześnie powierzchnia każdego z bu-
dynków nie przekroczy 50 m2 powierzchni
wewnętrznej,

b) zagospodarowanie terenu powinno odbywać
się w sposób zorganizowany, w oparciu
o jeden projekt dla całego terenu,
z uwzględnieniem priorytetu zachowania
zieleni ogólnodostępnej jako podstawowej
formy zainwestowania,

c) wysokość ewentualnych obiektów usługo-
wych – maksymalnie 8 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) teren należy zagospodarować w sposób

zorganizowany według jednego projektu
obejmującego cały teren lub nieruchomość,

b) wyklucza się podział terenu na mniejsze
działki – nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

33. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP 3, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  parki wrah hieleń wpólnwaw-

stępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

d) lokalizację usług sportu i rekreacji tj. place
zabaw, boiska, rampy, łowiska, pola biwa-
kowe.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – zagospodarowanie terenu
powinno odbywać się w sposób zorganizowa-
ny, z uwzględnieniem priorytetu zachowania
zieleni ogólnodostępnej jako podstawowej for-
my zainwestowania,
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą , dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8366  – Poz. 1401

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia in-
frastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

34. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZN/KPW 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  hieleń niepublichna wpólnwaw-

stępna wrah h kwmunikacją pieshą i rwwerwwą.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz
rozwój zieleni na tym terenie,

b) lokalizację obiektów i urządzeń służących
obsłudze wypoczynku i turystyki oraz udo-
stępnieniu terenu dla kuracjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej (tj.
miejsc postojowych, dojazdów, itp.) wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację oraz ob-
sługę sąsiednich terenów mieszkaniowych,

d) przekształcenie terenu w komunikacje pu-
bliczną;

e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno

uwzględniać powiązanie z sąsiednimi tere-
nami wskazanymi pod zabudowę,

b) teren niepubliczny, ogólnodostępny zago-
spodarowany wg jednego projektu wraz
z przylegającym terenem mieszkaniowym,
oznaczonym symbolem wW/U,

c) w liniach rozgraniczających teren należy
wykonać ciąg pieszo-rowerowy o szerokości
minimalnie 3 m,

d) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami,
obowiązuje narożne ścięcie linii rozgrani-
czającej.

e) wskaźnik powierzchni zielonej terenu okre-
ślonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
należy liczyć łącznie dla terenów oznaczo-
nych symbolem ZN/KPW 1 oraz wW/U 2,

f) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości,
a) teren należy zagospodarować w sposób

zorganizowany według jednego projektu
obejmującego cały teren lub nieruchomość,

b) wyklucza się podział terenu na mniejsze
działki – nie dotyczy działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

35. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na

celu regulację i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
wierzchniowych, w tym urządzeń związa-
nych z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktu-
ry technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń drogowych takich jak
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgodą i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1-3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obsza-

ru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
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miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

36. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem E 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  elektrwenerpetZka – urhąahe-

nia infrastrukturZ technichnej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację trafostacji lub innych urządzeń in-

frastruktury technicznej związanych z za-
opatrzeniem w energię elektryczną;

b) lokalizację innych urządzeń infrastruktury
technicznej z wykluczeniem urządzeń uciąż-
liwych dla sąsiadujących terenów,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – uciążliwość urządzeń
i obiektów zlokalizowanych na tym terenie nie
mogą wykraczać poza granice nieruchomości.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDG 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

płówne (ulica Kościuszki).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) przebudowę, rozbudowę, a także moderniza-

cję istniejącej drogi i docelowo doprowadze-
nie do osiągnięcia pełnych parametrów drogi
klasy G,

b) obsługa obszarów przyległych poprzez ist-
niejące skrzyżowania, zjazdy i wyjazdy, a lo-
kalizacja nowych skrzyżowań oraz innych
niezbędnych elementów układu komunikacyj-
nego, w tym zjazdów, wyjazdów za zgodą
właściwego zarządcy drogi,

c) lokalizację nowych skrzyżowań (zgodnie z ry-
sunkiem planu), oraz innych niezbędnych
elementów układu komunikacyjnego, w tym
zjazdów i wjazdów na zasadach określonych
przez zarządcę drogi,

d) realizację towarzyszących obiektów inżynier-
skich, zatok autobusowych, chodników,
ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych
oraz niezbędnych urządzeń technicznych
związanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu,

e) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

zgodnie z rysunkiem planu, w przypadku uzy-
skania możliwości poszerzenia drogi należy
dążyć do uzyskania pełnych parametrów dro-
gi głównej - docelowo minimalnie 35 m w li-
niach rozgraniczających z odpowiednimi po-
szerzeniami w obszarze skrzyżowań,

b) docelowa szerokość jezdni minimalnie 7 m
z obustronnymi poboczami ziemnymi o sze-
rokości 2 m,

c) obsługa nowych terenów – przez układ
skrzyżowań wskazanych na rysunku planu,

d) droga o ograniczonej dostępności – lokaliza-
cja nowych zjazdów i wjazdów bezpośred-
nich tylko po uzgodnieniu i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę drogi.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,
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b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDZ/KDL 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

hbiwrche (ulica Pułaskiego).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) przebudowę, rozbudowę, a także moderniza-

cję istniejącej drogi i docelowo doprowadze-
nie do osiągnięcia pełnych parametrów drogi
klasy Z,

b) obsługa obszarów przyległych poprzez ist-
niejące skrzyżowania, zjazdy i wyjazdy, a lo-
kalizacja nowych skrzyżowań oraz innych
niezbędnych elementów układu komunikacyj-
nego w tym zjazdów, wyjazdów za zgodą
właściwego zarządcy drogi,

c) realizację towarzyszących obiektów inżynier-
skich, zatok autobusowych, chodników,
ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych
oraz niezbędnych urządzeń technicznych
związanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

zgodnie z rysunkiem planu, w przypadku uzy-
skania możliwości poszerzenia drogi należy
dążyć do uzyskania pełnych parametrów dro-
gi zbiorczej – docelowo minimalnie 20 m
w liniach rozgraniczających z odpowiednimi
poszerzeniami w obszarze skrzyżowań,

b) docelowa szerokość jezdni minimalnie 6 m,
c) w przypadku realizacji nowego odcinka drogi

wojewódzkiej we wschodniej części miasta
dopuszcza się ograniczenie powyższych pa-
rametrów do wartości określonych dla ulicy
lokalnej,

d) lokalizacja nowych zjazdów i wjazdów bez-
pośrednich tylko po uzgodnieniu i na zasa-
dach określonych przez zarządcę drogi.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości - podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

lwkalne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) poszerzenie ulicy do osiągnięcia pełnych pa-

rametrów ulicy lokalnej  w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu, jednak
nie mniej niż 12m,

b) szerokość jezdni minimalnie 6m;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
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a) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

awjahawwe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – szerokość ulicy w liniach
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
jednak nie mniej niż 10 m.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KPP 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – place

i ciąpi pieshe (rynek na Sokołówce).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – pieszej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
zieleni oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem placu,

c) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy placu).

2) Funkcje uzupełniające  
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) komunikacja wewnętrzna drogowa – dojazdy,

miejsca postojowe oraz inne niezbędne urzą-
dzenia techniczne związane z zabezpiecze-
niem ruchu pojazdów oraz pieszych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) usługi nieuciążliwe dopuszcza się w formie

tymczasowych obiektów o powierzchni we-
wnętrznej maksymalnie 20 m2,

b) komunikację wewnętrzną drogową (miejsca
postojowe, parkingi, dojazdy dopuszcza się
realizować na maksymalnie 20% powierzchni
terenu),

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych
z usługami zlokalizowanymi w parterach są-
siednich budynków mieszkaniowo-usłu-
gowych, tj.  ogródki, miejsca odpoczynku itp.,

d) zagospodarowanie terenu powinno uwzględ-
niać powiązanie z sąsiednimi terenami wska-
zanymi pod zabudowę,

e) teren należy zainwestować w sposób zorga-
nizowany, jako reprezentacyjny plac – na
podstawie jednego kompleksowego projektu
dla całego palcu.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8370  – Poz. 1401

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego;

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalnie 8 m – zgodnie z rysunkiem planu,
b) szerokość jezdni nie mniej niż 4,5 m,
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

i terenu górniczego złóż wód leczniczych
„Polanica-Zdrój”, obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu  nieruchomości – podział  zgodny  z  li-
niami rozgraniczającymi określonymi na rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego;

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się zagospodarowanie w formie

jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego.
b) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalnie 6 m – zgodnie z rysunkiem planu;
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 3, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane (istniejące dojazdy do dzia-
łek).
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Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego;

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas, z miejscowymi poszerze-
niami (zgodnie z rysunkiem planu) w szcze-
gólności w rejonie skrzyżowań,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego.

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) dla terenów położonych w granicach obszaru

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-
Bystrzyca", obowiązują zasady określone
w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w granicach
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KPW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-rwwerwwe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych
lub zieleni oraz niezbędnych urządzeń tech-
nicznych związanych z funkcjonowaniem cią-
gu,

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego,

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i

urządzania terenu – szerokość ciągów w liniach
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah  wZmapania  wZnikające  h pwtrheb kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się 
1) tereny komunikacji publicznej, których zasady

urządzania określono w § 4 niniejszej uchwały,
2) tereny zieleni ogólnodostępnej, których zasady

urządzania określono w § 3 niniejszej uchwały,
3) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, któ-

rych zasady urządzania określono w § 3 niniej-
szej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji usług
podstawowych w terenach mieszkalnictwa – pod
warunkiem zachowania ustaleń planu określonych
w § 3 niniejszej uchwały.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających
pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia in-
frastruktury technicznej – pod warunkiem zacho-
wania ustaleń planu określonych w § 3 niniejszej
uchwały.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

1. Ustala się następujące obszary zorganizowanej
działalności inwestycyjnej 
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1) tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, ozna-
czone symbolem wW/U, w których zaleca się
prowadzenie działalności inwestycyjnej polega-
jącej m.in.  na wydzieleniu ewentualnych tere-
nów komunikacji wewnętrznej, kompleksowym
uzbrojeniu, a następnie zainwestowaniu całego
– zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniej-
szej uchwały,

2) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone sym-
bolem US, w których zaleca się prowadzenie
działalności inwestycyjnej polegającej m.in.  na
wydzieleniu ewentualnych terenów komunikacji
wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu, a na-
stępnie zainwestowaniu całego terenu – zgodnie
z zasadami określonymi w § 3 niniejszej
uchwały,

3) tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem
wN/wT, w granicach których dopuszcza się
prowadzenie działalności inwestycyjnej polega-
jącej na wydzieleniu ewentualnych terenów ko-
munikacji wewnętrznej, kompleksowym uzbroje-
niu, a następnie zainwestowaniu poszczegól-
nych fragmentów zabudowy – zgodnie z zasa-
dami określonymi w § 3 niniejszej uchwały,

4) tereny zieleni ogólnodostępnej, oznaczone sym-
bolem ZP, w granicach których dopuszcza się
prowadzenie działalności inwestycyjnej polega-
jącej na wydzieleniu ewentualnych terenów ko-
munikacji wewnętrznej, kompleksowym zago-
spodarowaniu terenu – zgodnie z zasadami
określonymi w § 3 niniejszej uchwały.

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych
w stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwe-
storów we własnym zakresie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dosta-
wę z istniejącego wodociągu miejskiego – po roz-
budowie.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się dostawę zgodnie z warunkami określo-
nymi przez Zakład Energetyczny. Dopuszcza się
skablowanie i przełożenie istniejących napowietrz-
nych sieci elektroenergetycznych.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie indy-
widualne lub zdalczynne – z zastosowaniem nastę-
pujących zasad 
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła
itp), biomasa (w tym drewno),

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warun-
kiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawno-
ści, tj. powyżej 90%.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie
zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przysto-
sowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz
na wysypisko wskazane przez władze gminy.

8. Dla całego terenu w granicach opracowania prze-
widuje się system grupowego odprowadzenia ście-
ków do kanalizacji miejskiej oraz oczyszczalni ście-
ków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-
stości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów z zakresu ochrony przyrody – zasa-
dy ochrony – ze względu na brak form ochrony nie
ustala się

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch na
pwastawie  prhepisów h hakresu wchrwnZ śrwawwiska –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka
Kudowa-Bystrzyca" oraz w granicach obszaru
i terenu górniczego złóż wód leczniczych „Polanica-
-Zdrój” obowiązują następujące zasady 
1) wprowadza się bezwzględny zakaz lokalizacji

inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na
jakość wód podziemnych,

2) wprowadza się bezwzględny zakaz lokalizacji
inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na
jakość wód podziemnych.

2. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974r.

3. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku realizacji
inwestycji, zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).
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§ 10

ZasaaZ wchrwnZ krajwbrahu kulturwwepw, ahieahictwa kulturwwepw i habZtków
wrah aóbr kulturZ współchesnej

1. W odniesieniu do obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady określone w sto-
sownych decyzjach oraz aktach prawnych.
Na obszarze objętym planem stwierdzono następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Nr oNiektu
na rys planu

ONiekt - adres
data i numer decyzji

Zakres ochrony Ustalenia

miasto (historyczny
układ urNanistyczny)

decyzja
nr 489/681/Wł z dnia
8.12.1977 (Nez okre-
ślenia granic wpisu)

1 ul. Kościuszki
(przy numerze 6)

decyzja
nr 491/924/Wł z dnia
28.08.1961r.

kaplica p.w.
św. Antoniego

ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– zachowanie sygnaturki,
– zachowanie wystroju elewacji.
ONowiązują tynkowe oNramienia okienne.

2. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, dla których obowią-
zują następujące zasady 
1) wszelkie przebudowy i rozbudowy a także zmiany funkcji obiektów należy opiniować z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków,
2) dopuszcza się rozbiórkę budowli znajdujących się w ewidencji, gdy jest to uzasadnione względami tech-

nicznymi lub planistycznymi – w takim przypadku, inwestor obowiązany jest przekazać nieodpłatnie wo-
jewódzkiemu konserwatorowi zabytków stosowną dokumentację obiektu,

3) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków należy zachować następujące
ustalenia 

Nr oNiektu
na rys planu

ONiekt – adres Zakres ochrony Ustalenia

1 ul. Kościuszki 7 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i głównych drzwi zewnętrznych oraz podziałów we-
wnętrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych,

– zachowanie wystroju elewacji.
2 ul. Pułaskiego 1 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych,

– odeskowanie szczytów,
– zachowanie formy, wielkości i drewnianego wykouczenia

ganku wejścia.
3 ul. Kościuszki 13 szkoła ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych,

– zachowanie kamiennych słupów ogrodzenia.
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4 ul. Kościuszki 8 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych.

5 ul. Kościuszki (przy
numerze 10)

kapliczka ONowiązuje zachowanie kapliczki.

6 ul. Kościuszki 10 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych.

ONowiązują tynkowe oNramienia okienne i drzwiowe.
7 ul. WyNickiego 5 dom mieszkalno-

gospodarczy
ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych.

8 ul. Żeromskiego 5 willa ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju okien

oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicznych do
pierwotnych,

– zachowanie wystroju elewacji, w tym oNramieu okien-
nych, i dekoracji szczytów.

9 ul. Kościuszki kapliczka przy
kaplicy św. An-
toniego

ONowiązuje zachowanie kapliczki.

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

W granicach strefy ochronnej „C” obszaru uzdrowiska,
obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się lokalizacji nowych uciążliwych obiek-

tów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,
w tym zakładów przemysłowych,

4) zabrania się prowadzenia działań mających wpływ
na fizjografię uzdrowiska i jego założenia prze-
strzenne lub właściwości lecznicze klimatu,

5) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien
wynosić nie mniej niż 45% powierzchni działki –
chyba że zasady określone w § 3 stanowią inaczej.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/105/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1401.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/105/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1401.

UCHWAŁA NR XV/100/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 28 LUTEGO 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP NOWY WIELISŁAW – PÓŁNOC  h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków hapwspwaarwwania

prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) Rada wiejska w Pola-
nicy-Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP NOWY
WIELISŁAW – PÓŁNOC h ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Polanica-Zdrój”, hatwierahwnepw 24 października 2006 r. uchwałą nr XLVIII/337/2006 Rady wiejskiej
w Polanicy-Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/105/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1401.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie rwhpatrhenia uwap wniesiwnZch aw prwjektu planu
MPZP NOWY WIELISŁAW – PÓŁNOC

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedstawionych przez Burmi-
strza nieuwzględnionych uwag wniesionych do przedmiotowego planu Rada wiejska rozstrzyga, co następuje 

1. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 3
(wnoszący uwagę pan Roman Plichta i pan Józef Plichta), dotyczącej działek nr 239/2, Aw-7, obręb Nowy
Wielisław. W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona po-
przez poszerzenie funkcji – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym, w granicach, w których teren nie
będzie wymagał ponownego uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

2. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie warhucenia uwagi nr 4 (wnoszący uwagę
pani Leontyna Kowalska), dotyczącej działek nr 155 i 170, Aw-4, obręb Nowy Wielisław.

3. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie warhucenia uwagi nr 6 (wnoszący uwagę
pani Leontyna Kowalska, pan Grzegorz Kowalski), dotyczącej działek nr 155 i 170, Aw-4, obręb Nowy Wie-
lisław.

4. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie warhucenia uwagi nr 7 (wnoszący uwagę
pani Teresa Gromyko, przez pełnomocnika  Krzysztofa Eljaszuk-Konieczko), dotyczącej działek nr 116/8,
116/9 i 116/7, Aw-2, obręb Nowy Wielisław.

5. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 8
(wnoszący uwagę pan Andrzej Zenka), dotyczącej działki nr 212, Aw-4, obręb Nowy Wielisław. W projekcie
planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez wprowadzenie funkcji
– mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym na części działki. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

6. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie warhucenia uwagi nr 10 (wnoszący uwagę
pan Robert Ogonowski), dotyczącej działki nr 142, Aw-3, obręb Nowy Wielisław.
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Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/105/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1401.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP NOWY WIELISŁAW – PÓŁNOC, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej, które należą

aw haaań własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania,
hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW – PÓŁNOC będzie finansowana z budżetu gminy,
w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w sposób etapowy, w oparciu o istniejące
uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta Polanica-Zdrój.

1402

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
NR XV/106/08

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscwwepw planu hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP NOWY WIELISŁAW – POŁUDNIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/167/2004 Rady wiejskiej z dnia
12 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wPZP NOWY WIELISŁAW –
POŁUDNIE, Rada wiejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Ustalenia wpólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w połu-
dniowo-wschodniej części miasta Polanica-Zdrój,
zwany dalej w skrócie wPZP NOWY WIELISŁAW –
POŁUDNIE, którego obowiązujące ustalenia o prze-
znaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zostają wyrażone w postaci 
1) rysunku planu w skali 1 2000, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu okre-
ślonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego określonych w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący

w zakresie 
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności z usta-

leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Polani-
ca-Zdrój,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.
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§ 2

Słwwnichek

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mo-
wa o 
1) PLANIE – należy przez to rozumieć wPZP NOWY

WIELISŁAW – POŁUDNIE, o którym mowa w § 1
uchwały;

2) RYSUNKU PLANU – należy przez to rozumieć rysu-
nek w skali 1 2000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;

3) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami);

4) USTAWIE O UZDROWISKACH – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399);

5) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunkach planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie;

6) FUNKCJI WIODĄCEJ – należy przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3 ni-
niejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę w ilości przynajmniej 70% sumy po-
wierzchni wewnętrznej projektowanych obiektów
lub 70% powierzchni działki, których realizacja, po-
trzeby i wymagania muszą być spełnione prioryte-
towo przed wymaganiami innych form zagospoda-
rowania.
W przypadku inwestycji prowadzonych w istnieją-
cych obiektach dopuszcza się utrzymanie dotych-
czasowej funkcji pod warunkiem zachowania na-
stępujących zasadach 
a) dopuszcza się tylko przebudowę, odbudowę

oraz remont istniejących obiektów,
b) wyklucza się możliwość rozbudowy istniejących

budynków za wyjątkiem rozbudowy o części
służące komunikacji, tj.  wejścia, klatki schodo-
we, wiatrołapy, przejścia itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktualnych
przepisów prawa, właściwych dla danego ro-
dzaju inwestycji;

7) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – należy przez to ro-
zumieć takie formy zagospodarowania, które uzu-
pełniają lub wzbogacają funkcję wiodącą, realizo-
wane na maksymalnie 30% sumy powierzchni
wewnętrznej projektowanych obiektów lub 30%
powierzchni działki, przy czym dopuszcza się reali-
zację takich form zagospodarowania jako np. osob-
nego budynku o powierzchni wewnętrznej stano-
wiącej 30% sumy powierzchni wszystkich budyn-
ków lokalizowanych na działce (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej) – powyższy parametr należy li-
czyć łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniających;

8) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to rozu-
mieć takie formy zagospodarowania, które uzupeł-
niają i jednocześnie nie są sprzeczne z funkcją wio-
dącą, realizowane na maksymalnie 30% sumy po-
wierzchni wewnętrznej  projektowanych  obiektów,

przy czym wyklucza się realizację takich form za-
gospodarowania w formie osobnego budynku
(o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3 niniej-
szej uchwały nie stanowią inaczej);

9) wIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE JEDNO-
RODZINNYw – należy przez to rozumieć tereny
wskazane do zabudowy obiektami mieszkanio-
wymi jednorodzinnymi lub obiektami mieszkanio-
wymi wielorodzinnymi (o ile przepisy § 3 niniejszej
uchwały dopuszczają taką możliwość) o skali
i charakterze odpowiadającym zabudowie jedno-
rodzinnej – o wielkości, parametrach oraz dopusz-
czalnej maksymalnej ilości mieszkań określonej
w § 3 niniejszej uchwały;

10) wIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE ZBIORO-
WYw NIEZWIĄZANYw Z OBSŁUGĄ RUCHU
TURYSTYCZNEGO – należy przez to rozumieć te-
reny wskazane do zabudowy obiektami zamiesz-
kania zbiorowego – niezwiązanymi z obsługą ru-
chu turystycznego, przeznaczonymi do okresowe-
go pobytu ludzi, szczegółowo określonymi w § 3
niniejszej uchwały;

11) wIESZKALNICTWIE POWIĄZANYw Z PROWA-
DZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ – należy przez to rozu-
mieć mieszkanie właściciela podmiotu gospo-
darczego albo stróża lub nadzoru technicznego
(o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru),
zlokalizowane w tym samym budynku lub budyn-
ku odrębnym, przy czym łączna powierzchnia
mieszkalna nie może przekraczać 30% łącznej
powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele
działalności gospodarczej (o ile ustalenia szczegó-
łowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie stano-
wią inaczej).

12) USŁUGACH LUB PRODUKCJI NIEUCIĄDLIWEJ –
należy przez to rozumieć inwestycje niezaliczone
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko;

13) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez to
rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultu-
ry, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania
a także usługi administracji;

14) USŁUGACH KOwERCYJNYCH – należy przez to
rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze
usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych
oraz usług sportu i rekreacji;

15) POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU – na-
leży przez to rozumieć sumę powierzchni wszyst-
kich kondygnacji budynku, mierzoną po we-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych bu-
dynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia
o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji
i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na
tych kondygnacjach, a także z powiększeniem
o powierzchnię antresoli liczoną jw.;

16) KOwUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez to
rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności dro-
gi i dojazdy do poszczególnych obiektów w zabu-
dowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dojazdy
do poszczególnych działek w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej – o szerokości minimalne
4,5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 4
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej) - budowa
i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy;
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17) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU UZDRO-
WISKA – należy przez to rozumieć część obszaru
uzdrowiska, określoną w statucie uzdrowiska,
wydzieloną w celu ochrony czynników leczniczych
i naturalnych surowców leczniczych, walorów
środowiska i urządzeń uzdrowiskowych;

18) OBOWIĄZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy
wznosić budynki w taki sposób, że elewacja
obiektu (po zewnętrznym obrysie ściany projek-
towanego obiektu) będzie z nią zgodna na odcinku
przynajmniej 75% długości, pozostałe maksymal-
nie 25% dopuszcza się jako cofnięcie w stosunku
do linii zabudowy, jednak nie więcej niż 2 m. Po-
wyższe zasady nie dotyczą części budynku, które
w całości znajdują się pod ziemią lub części wy-
stających przed elewację, tj.  balkony, wykusze,
zadaszenia, elementy dachu oraz innych części
budynku pod warunkiem, że powyższe elementy
nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocze-
śnie ww. elementy nie przekroczą określonej na
rysunku planu linii zabudowy o więcej niż 2 m
w kierunku ulicy.
W przypadku schodów do budynku dopuszcza się
odstępstwo od określonej na rysunku planu linii
zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
(Powyższe zasady podlegają ograniczeniom wyni-
kającym z przepisów prawa, w szczególności do-
tyczących dróg publicznych).
Budynki i budowle, których wszystkie części usy-
tuowane są dalej niż 20 m od obowiązującej linii
zabudowy, nie podlegają ustaleniom odnoszącym
się do tej linii. Obowiązująca linia zabudowy nie
dotyczy istniejących budynków, dla których nale-
ży zachować następujące zasady 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się nie więcej niż o 30% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b) w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
30% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie;

19) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – należy
przez to rozumieć linię, której elewacja nie prze-
kroczy od strony określonej na rysunku planu (po
zewnętrznym obrysie ściany projektowanego
obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części bu-
dynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub
części wystających przed elewację, tj.  balkony,
wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych
części budynku pod warunkiem, że powyższe
elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m
i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą okre-
ślonej na rysunku planu linii zabudowy o więcej
niż 2 m w kierunku ulicy. W przypadku schodów
do budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstęp-
stwo od określonej na rysunku planu linii zabudo-
wy o maksymalnie 1,2 m w kierunku ulicy.
Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących budyn-
ków, dla których należy zachować następujące
zasady 

a) przy rozbudowie istniejącego obiektu dopusz-
cza się zachowanie dotychczasowej linii zabu-
dowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy
szerokość elewacji wzdłuż linii zabudowy po-
większy się o nie więcej niż 50% dotychcza-
sowej szerokości (o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej),

b)  w przypadku rozbudowy obejmującej powięk-
szenie dotychczasowej elewacji o więcej niż
50% należy zachować linię zabudowy wskaza-
ną w planie.

20) DOwINANCIE – należy przez to rozumieć część
obiektu, który ze względu na rozmiary, kształt
oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozo-
stałą częścią budynku, dopuszcza się realizację
dominanty na maksymalnie 15% powierzchni da-
chu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla tego
elementu od parametru dotyczącego wysokości
obiektów o maksymalnie 5 m (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej);

21) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POwOCNICZYCH
– należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia in-
frastruktury technicznej, wyposażenia techniczne-
go, elementów komunikacji, tj.  dojścia, parkingi,
garaże itp. oraz inne urządzenia i obiekty zapew-
niające możliwość prawidłowego funkcjonowania
obiektów zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupeł-
niającą terenu;

22) WSKAŹNIKU INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wewnętrznej kondygnacji nadziemnych
budynków do powierzchni działki lub działek, na
których usytuowane są te budynki. Dla istniejącej
zabudowy, przekraczającej określony w § 3 niniej-
szej uchwały poziom wskaźnika, w przypadku
rozbudowy dopuszcza się odstępstwa od określo-
nego powyżej parametru pod warunkiem, że na
skutek rozbudowy wskaźnik zwiększy się o mak-
symalnie 10%;

23) POWIERZCHNI ZABUDOWY – należy przez to
rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek wraz
z konstrukcją ociepleniem oraz innymi elementami
budynku, określoną na poziomie 50 cm nad po-
wierzchnią terenu przed głównym wejściem do
budynku. Dla istniejących zabudowy przekraczają-
cej określony w § 3 niniejszej uchwały poziom pa-
rametru dopuszcza się odstępstwo od powyższej
zasady jednak tylko dla rozbudowy o części służą-
ce komunikacji, tj.  wejścia, klatki schodowe, wia-
trołapy, przejścia, łączniki itp. lub części obiektu
mające na celu spełnienie wymogów aktualnych
przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju
inwestycji;

24) POWIERZCHNI ZIELONEJ – należy przez to rozu-
mieć tereny zielone w rozumieniu ustawy z dnia
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399);

25) FRONT DZIAŁKI – należy przez to rozumieć tą
część działki, która leży bezpośrednio przy granicy
z terenem komunikacji, z którego działka jest ob-
sługiwana. Szerokość frontu działki należy liczyć
jako odległość dwóch skrajnych punktów wspól-
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nych dla działki oraz obsługującego terenu komu-
nikacji. Dla działek wydzielanych na zapleczu
działek istniejących dojazd należy wydzielić jako
teren komunikacji wewnętrznej a szerokość frontu
należy liczyć jako szerokość całej działki (nie tylko
części wspólnej z terenem komunikacji) – w miej-
scu lokalizacji głównego wjazdu na działkę,

26) FUNKCJI OGÓLNODOSTĘPNEJ – należy przez to
rozumieć tereny np.  mieszkalnictwa wielorodzin-
nego, lasów, parków itp., dla których wprowadza
się zakaz wprowadzania trwałych ogrodzeń – za
wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas
określony, niedłuższy niż wynikający bezpośrednio
z konieczności przeprowadzenia prac budowla-
nych, konserwacyjnych lub służących prowadze-
niu racjonalnej gospodarki zielenią (o ile ustalenia
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej).

R o z d z i a ł  II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODARO-
                        WANIA TERENU

§ 3

ZasaaZ wchrwnZ i kshtałtwwania łaau prhestrhennepw –
prhehnachenie terenów, parametrZ i wskaźniki kshtał-
twwania habuawwZ wrah hapwspwaarwwania terenu wrah

hasaaZ i warunki pwahiału nieruchwmwści

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
250 m2,

c) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację obiektów i urządzeń pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww.
urządzenia,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu tu-

rystycznego.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego w formie
funkcji wbudowanej – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej – przy czym
powierzchnia przeznaczona pod usługi zwią-
zane z obsługą ruchu turystycznego nie może

przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

b) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
– na zasadach określonych dla funkcji uzu-
pełniającej – przy czym powierzchnia prze-
znaczona pod usługi komercyjne nie może
przekroczyć 30% powierzchni jednak nie
więcej niż 100 m2,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,2,

d) wysokość budynków – nie więcej niż 15 m
liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

e) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

f) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

g) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ZN znajdujące się
w granicach tej samej działki,

j) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
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– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca
postojowego / 1 mieszkanie,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem R, ZL/ ZN, znajdujące
się  w  granicach  tej  samej działki – o ile
ustalenie  określone  w pkt 3  niniejszego
ustępu zezwalają na wspólne liczenie wskaź-
nika powierzchni zielonej terenu dla tych te-
renów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane

h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego tj. hotele, kempin-
gi, domy wycieczkowe, schroniska, schroni-
ska młodzieżowe, itp.,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
b) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem

obiektów kubaturowych,
c) usługi komercyjne nieuciążliwe,
d) usługi podstawowe związane z ochroną

zdrowia.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 50 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) dopuszcza się realizację usług podstawowych
związanych z ochroną zdrowia w formie
funkcji wbudowanej – przy czym powierzch-
nia przeznaczona pod usługi nie może prze-
kroczyć 50% powierzchni wewnętrznej bu-
dynku,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,3,

e) wysokość budynków – maksymalnie 4 kon-
dygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż
18 m liczone od naturalnej powierzchni grun-
tu przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

f) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,
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– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

g) projektowane budynki o wysokich walorach
architektonicznych, wpisane w lokalną trady-
cję architektoniczno-budowlaną, w szczegól-
ności w zakresie 
– materiału użytego na elewacji – zaleca się

kamienne okładziny na kondygnacji parte-
ru oraz piwnicy i podmurówce,

– skali obiektów – żadna elewacja projek-
towanego budynku nie będzie szersza niż
35 m,

h) dopuszcza się budowę łączników pomiędzy
budynkami pod warunkiem spełnienia nastę-
pujących warunków 
– forma i skala łącznika powinna podkreślać

dominujący charakter brył łączonych bu-
dynków, tzn. łącznik powinien być niższy
przynajmniej o jedną kondygnację od niż-
szego z łączonych budynków,

– materiał użyty na elewację łączników oraz
jego kolor, faktura powinien wyraźnie od-
różniać ten element od łączonych budyn-
ków – zaleca się szkło,

– w linii elewacji łącznik powinien zachować
przesunięcie co najmniej 2 m w stosunku
do łączonych obiektów,

i) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

j) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne sąsiednie tereny ozna-
czone symbolem US i ZL/ZN znajdujące się
w granicach tej samej działki,

k) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych – minimalnie
1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem US i ZL/ZN znajdujące
się w granicach tej samej działki – o ile usta-
lenie określone w pkt 3 niniejszego ustępu
zezwalają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT/US 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane

h wbsłupą ruchu turZstZchnepw wrah usłupi spwr-
tu i rekreacji.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych

z obsługą ruchu turystycznego, tj. hotele,
motele, pensjonaty, domy wycieczkowe,
schroniska, schroniska młodzieżowe, restau-
racje,
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b) lokalizację obiektów usługowych związanych
ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i tury-
styką, w tym wydzielanie działek pod taką
funkcję,

c) lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sportu
i rekreacji, placów zabaw, boisk itp., w tym
wydzielanie działek pod taką funkcję,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
b) usługi komercyjne – nieuciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,25,

d) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż
15m liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

e) dopuszcza się dodatkowo zagospodarowanie
pomieszczeń nad ostatnią kondygnacją –
w konstrukcji dachu jako poddasze użytko-
we,

f) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

g) projektowane budynki o wysokich walorach
architektonicznych, wpisane w lokalną trady-
cję architektoniczno-budowlaną, w szczegól-
ności w zakresie 

– materiału użytego na elewacji – zaleca się
kamienne okładziny na kondygnacji parte-
ru oraz piwnicy i podmurówce,

– skali obiektów – żadna elewacja projek-
towanego budynku nie będzie szersza niż
35 m,

h) dopuszcza się budowę łączników pomiędzy
budynkami pod warunkiem spełnienia nastę-
pujących warunków 
– forma i skala łącznika powinna podkreślać

dominujący charakter brył łączonych bu-
dynków, tzn. łącznik powinien być niższy
przynajmniej o jedną kondygnację od niż-
szego z łączonych budynków,

– materiał użyty na elewację łączników oraz
jego kolor, faktura powinien wyraźnie od-
różniać ten element od łączonych budyn-
ków – zaleca się szkło,

– w linii elewacji łącznik powinien zachować
przesunięcie co najmniej 2 m w stosunku
do łączonych obiektów,

i) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

j) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL znajdujące się
w granicach tej samej działki,

k) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych – minimalnie
1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– dla obiektów związanych z obsługą spor-
tu, rekreacji, wypoczynku i turystyki – mi-
nimalnie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni
użytkowej usług,

– dla terenów usług niekubaturowych – mi-
nimalnie 1 miejsce / 10 osób odwiedzają-
cych,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.
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4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL znajdujące się
w granicach tej samej działki – o ile ustalenie
określone w pkt 3 niniejszego ustępu zezwa-
lają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MT/US 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbiektZ i usłupi hwiąhane

h wbsłupą ruchu turZstZchnepw wrah usłupi spwr-
tu i rekreacji.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-

sługą ruchu turystycznego, tj. hotele, motele,
pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska,
schroniska młodzieżowe, restauracje,

b) lokalizację obiektów usługowych związanych
ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i tury-
styką w tym wydzielanie działek pod taką
funkcję,

c) lokalizację obiektów i usług związanych z ob-
sługą agroturystyki,

d) lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sportu
i rekreacji, placów zabaw, boisk itp., w tym
wydzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

f) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia.

2) Funkcje uzupełniające 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością,
b) usługi komercyjne – nieuciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej
lub w formie osobnego obiektu – na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej,
przy czym powierzchnia wewnętrzna osob-
nego budynku nie może przekroczyć 30%
powierzchni jednak nie więcej niż 150 m2,

b) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-
wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnętrzna osobnego budynku
nie może przekroczyć 30% powierzchni jed-
nak nie więcej niż 150 m2,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,25,

d) wysokość budynków – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż
15m liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

e) dopuszcza się dodatkowo zagospodarowanie
pomieszczeń nad ostatnią kondygnacją –
w konstrukcji dachu jako poddasze użytko-
we,

f) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

g) projektowane budynki o wysokich walorach
architektonicznych, wpisane w lokalną trady-
cję architektoniczno-budowlaną, w szczegól-
ności w zakresie 
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– materiału użytego na elewacji – zaleca się
kamienne okładziny na kondygnacji parte-
ru oraz piwnicy i podmurówce,

– skali obiektów – żadna elewacja projek-
towanego budynku nie będzie szersza niż
35 m,

h) dopuszcza się budowę łączników pomiędzy
budynkami pod warunkiem spełnienia nastę-
pujących warunków 
– forma i skala łącznika powinna podkreślać

dominujący charakter brył łączonych bu-
dynków, tzn. łącznik powinien być niższy
przynajmniej o jedną kondygnację od niż-
szego z łączonych budynków,

– materiał użyty na elewację łączników oraz
jego kolor, faktura powinien wyraźnie od-
różniać ten element od łączonych budyn-
ków – zaleca się szkło,

– w linii elewacji łącznik powinien zachować
przesunięcie co najmniej 2 m w stosunku
do łączonych obiektów,

i) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

j) do wskaźnika powierzchni zielonej terenu
określonego dla poszczególnych stref w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej uchwały
dolicza się ewentualne, sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL znajdujące się
w granicach tej samej działki,

k) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– dla obiektów usługowych – minimalnie
1 miejsce / 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,

– dla obiektów związanych z obsługą spor-
tu, rekreacji, wypoczynku i turystyki – mi-
nimalnie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni
użytkowej usług,

– dla terenów usług niekubaturowych – mi-
nimalnie 1 miejsce / 10 osób odwiedzają-
cych,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału (obejmująca część wskazaną
pod zabudowę oraz np. część rolną na zaple-
czu) nie będzie mniejsza niż 2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,

e) dopuszcza się wliczanie do powierzchni wy-
dzielanej działki ewentualne sąsiednie tereny
oznaczone symbolem ZL znajdujące się
w granicach tej samej działki – o ile ustalenie
określone w pkt 3 niniejszego ustępu zezwa-
lają na wspólne liczenie wskaźnika po-
wierzchni zielonej terenu dla tych terenów.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MI 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

hbiwrwwZm niehwiąhanZm h wbsłupą ruchu turZ-
stZchnepw (obiekty klasztorne).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej niezwią-

zanej obsługą ruchu turystycznego, tj.  klasz-
tory, domy zakonne itp.,

b) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,
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d) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

e) lokalizację obiektów małej architektury, tj.
kultu religijnego  kapliczki, krzyże przydrożne,
figury.

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi sportu i rekreacji,
b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną

działalnością.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa po-

wiązanego z prowadzoną działalnością
w formie funkcji wbudowanej lub w formie
osobnego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,3,

c) wysokość budynków  
– maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne,

jednak nie więcej niż 22 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu przy najniż-
szym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i an-
ten itp.),

– dopuszcza się dodatkowo zagospodaro-
wanie pomieszczeń nad ostatnią kondy-
gnacją – w konstrukcji dachu jako podda-
sze użytkowe,

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) wszystkie niezbędne miejsca postojowe nale-
ży zlokalizować na posesji własnej inwestora
lub w liniach rozgraniczających dróg (za zgo-
dą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady określo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniejszej
uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
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Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
400m2,

c) lokalizację w budynkach mieszkaniowych
usług związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego,

d) lokalizację wolnostojących obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego,
tj. pensjonaty, hotele, usługi gastronomiczne
itp. (w tym wydzielanie działek pod taką
funkcję – na zasadach określonych w pkt 5
niniejszego ustępu),

e) lokalizację usług podstawowych w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie
działek pod ww. komunikację,

g) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
b) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem

obiektów kubaturowych.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych jako wbudowanych lub
w formie osobnego obiektu – na zasadach
określonych dla funkcji uzupełniającej,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,25,

c) wysokość budynków nie więcej niż 18 m li-
czone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,
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– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/MT 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah wbiektZ i usłupi hwiąhane
h wbsłupą ruchu turZstZchnepw.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację w budynkach mieszkaniowych

usług związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego,

c) lokalizację wolno stojących obiektów i usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego,
tj. pensjonaty, hotele, usługi gastronomiczne
itp. w tym wydzielanie działek pod taką
funkcję,

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

f) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

2) Funkcje uzupełniające - usługi sportu i rekreacji
z wykluczeniem obiektów kubaturowych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy dla każdej działki – 0,4,
b) wysokość budynków nie więcej niż 18 m li-

czone od naturalnej powierzchni gruntu przy
najniższym wejściu do budynku – do najwyż-
szego elementu dachu (bez kominów i anten
itp.),

c) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

d) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-

sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

e) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

f) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

g) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– dla obiektów związanych z obsługą ruchu

turystycznego – minimalnie 1 miejsce po-
stojowe / 4 łóżka,

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe
należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
3000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 25 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),
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d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  mieshkalnictww w charakterhe

jeanwrwahinnZm wrah usłupi kwmercZjne.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – wolno stojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację budynków wielorodzinnych o for-

mie, gabarytach oraz skali odpowiadającej
zabudowie jednorodzinnej, tj. zawierających
maksymalnie 4 mieszkania oraz o łącznej
powierzchni wewnętrznej – maksymalnie
250 m2,

c) lokalizację w budynkach mieszkaniowych
usług komercyjnych nieuciążliwych,

d) lokalizację niewielkich wolnostojących obiek-
tów usług komercyjnych, w tym wydzielanie
działek pod taką funkcję,

e) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcję,

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację,

g) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

h) wydzielenie w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi wojewódzkiej strefy lokalizacji środków
ochrony czynnej oraz lokalizacji w tej strefie
urządzeń służących ochronie przed szkodli-
wym działaniem ruchu samochodowego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy dla każdej działki – 0,25,
b) zakaz lokalizacji nowych zjazdów bezpośred-

nich z drogi wojewódzkiej,
c) wysokość budynków – maksymalnie 2 kon-

dygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż
15 m liczone od naturalnej powierzchni grun-
tu przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

d) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub

dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na maksy-
malnie 20% powierzchni dachu oraz dla
takich elementów jak  baszty, wieże, do-
minanty itp.,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w zakre-
sie skali budynków oraz materiałów użytych
na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-
dycję architektoniczno-budowlaną, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnętrznej,

– 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźnia-
czej),

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

h) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– dla obiektów mieszkalnych 1,25 miejsca

postojowego / 1 mieszkanie,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających
dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
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a) docelowa powierzchnia działki powstałej na
skutek podziału nie będzie mniejsza niż
2500 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 20 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń związanych ze sportem,

rekreacją, wypoczynkiem i turystyką, tj. kem-
pingi, boiska, pola biwakowe itp. z wyklucze-
niem trwałych obiektów kubaturowych,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe,

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie osobnego tymcza-
sowego obiektu – na zasadach określonych
dla funkcji uzupełniającej, przy czym łączna
powierzchnia zabudowy obiektów usługo-
wych nie może przekroczyć 10% powierzchni
działki,

b) teren należy zagospodarować łącznie z sąsia-
dującym terenem oznaczonym symbolem
wN/wT lub wT – wprowadzane zainwesto-
wanie powinno być powiązane z zainwesto-
waniem dla sąsiednich terenów zabudowy,

c) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– minimalnie 1 miejsce / 10 osób odwie-

dzających,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej in-
westora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział terenu na mniejsze

działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

c) teren należy zagospodarować w sposób zor-
ganizowany według jednego projektu obej-
mującego cały teren lub całą nieruchomość,
z uwzględnieniem priorytetu zachowania
usług sportu i rekreacji jako podstawowej
formy zainwestowania.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem US 2, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  usłupi spwrtu i rekreacji.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń związanych ze sportem,

rekreacją, wypoczynkiem i turystyką, tj.
kempingi, boiska, pola biwakowe, wyciągi
narciarskie, trasy zjazdowe itp. z wyklucze-
niem trwałych obiektów kubaturowych,

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej
(w szczególności parkingów i dojazdów)
wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wy-
dzielanie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe, z wykluczeniem trwałych obiektów
kubaturowych.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
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a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych
nieuciążliwych w formie osobnych tymcza-
sowych obiektów w ilości 1 obiekt na każdy
pełny hektar działki – na zasadach określo-
nych dla funkcji uzupełniającej, przy czym
powierzchnia poszczególnych budynków nie
może przekroczyć 30% powierzchni jednak
nie więcej niż 200 m2 powierzchni we-
wnętrznej,

b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc po-
stojowych na następujących zasadach 
– minimalnie 1 miejsce / 10 osób odwie-

dzających,
– wszystkie niezbędne miejsca postojowe

należy zlokalizować na posesji własnej
inwestora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział terenu na mniejsze

działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

c) teren należy zagospodarować w sposób
zorganizowany według jednego projektu
obejmującego cały teren lub całą nierucho-
mość, z uwzględnieniem priorytetu zacho-
wania usług sportu i rekreacji jako podsta-
wowej formy zainwestowania.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem UKD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wbsłupa kwmunikacji arwpw-

wej (parking na potrzeby użytkowników stoku)
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację obiektów i urządzeń związanych

z komunikacją drogową, tj. parkingi, dojaz-
dy, dojścia itp.

b) lokalizację urządzeń, obiektów oraz sieci in-
frastruktury technicznej związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczaniem ruchu,

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie działek pod
ww. urządzenia,

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikację.

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciążliwe.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych

nieuciążliwych w formie osobnego obiektu –
na zasadach określonych dla funkcji uzupeł-
niającej, przy czym powierzchnia wewnętrz-
na osobnego budynku nie może przekroczyć
30% powierzchni jednak nie więcej niż
50 m2,

b) wysokość budynków – maksymalnie 6 m,
liczone od naturalnej powierzchni gruntu
przy najniższym wejściu do budynku – do
najwyższego elementu dachu (bez kominów
i anten itp.),

c) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

d) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

e) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek wy-

dzielanych pod ewentualne urządzenia infra-
struktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.
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12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem RM 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h awpush-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie produkcji rolniczej z wyklucze-

niem lokalizacji obiektów hodowlanych,
b) lokalizację zabudowy zagrodowej,
c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do

pól, w tym wydzielanie terenu pod ww. do-
jazdy,

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych,

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie terenu pod
ww. urządzenia.

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – usługi agroturystyczne.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się realizację usług agrotury-

stycznych w formie funkcji wbudowanej –
na zasadach określonych dla funkcji uzupeł-
niającej,

b) wysokość budynków mieszkalnych – mak-
symalnie 2 kondygnacje nadziemne, jednak
nie więcej niż 12 m liczone od naturalnej
powierzchni gruntu przy najniższym wejściu
do budynku – do najwyższego elementu da-
chu (bez kominów i anten itp.),

c) wysokość pozostałych budynków – mak-
symalnie 9 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu przy najniższym wejściu do
budynku – do najwyższego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy dla każdej działki – 0,2,

e) nowa zabudowa powinna harmonizować
z historycznym krajobrazem miasta w za-
kresie skali budynków oraz materiałów uży-
tych na elewacji,

f) projektowane budynki wpisane w lokalną
tradycję architektoniczno-budowlaną, o wy-
sokich walorach architektonicznych,

g) parametry dachu 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub
dach mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci,

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową ewentualnie innym materiałem
imitującym dachówkę – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym,

– w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstępstwo od ww. zasad na mak-
symalnie 20% powierzchni dachu oraz
dla takich elementów jak  baszty, wieże,
dominanty itp.,

h) w przypadku braku oznaczenia na rysunku
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich części należy zachować nastę-
pujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż
odległości określone w odpowiednich
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych,

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny ko-
munikacji wewnętrznej,

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (dotyczy jedynie bu-
dynków mieszkalnych lokalizowanych
w pobliżu istniejących linii elektroenerge-
tycznych),

i) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora lub w liniach rozgraniczających dróg
(za zgodą Zarządcy drogi),

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na

skutek podziału nie będzie mniejsza niż
5000 m2,

b) front działki nie będzie węższy niż 30 m,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-

wiązywać do istniejących podziałów lub linii
rozgraniczających tereny komunikacji tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub zbli-
żone do równoległych),

d) powyższe zasady nie dotyczą działek 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej,

– służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 118 –  8393  – Poz. 1402

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem R 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  prwaukcja rwlnicha h wZklu-

cheniem habuawwZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem
lokalizacji obiektów hodowlanych oraz za-
budowy zagrodowej;

b) lokalizację usług agroturystycznych z wy-
kluczeniem trwałej zabudowy;

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym wydzielanie działek pod ww. komu-
nikację;

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie
wód opadowych oraz ochronę przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych
oraz sąsiednich obszarów zainwestowa-
nych;

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową,

f) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz leśnej
na całym terenie poza dolinami rzek,
w szczególności na obszarach o niskiej
przydatności rolniczej, tj. na glebach słabych
– V i VI klasy.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – dla terenów znajdujących
się w granicach obszarów zdrenowanych nale-
ży ograniczyć wszelkie działania mogące naru-
szyć system drenarski;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oznaczonych
na rysunku planu obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały,

d) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne – hie-

leń wpólnwawstępna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń służących obsłudze wypoczynku i tu-
rystyki oraz udostępnieniu lasów dla kura-
cjuszy i turystów,

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – należy zachować teren
jako zieleń ogólnodostępną.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL/ZN 1, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  lasZ wrah pruntZ leśne niepu-

blichne – hieleń twwarhZshąca wbiektwm bu-
awwlanZm.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na

celu utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój
zieleni leśnej na tym terenie,

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz
z niezbędną infrastrukturą,

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) zagospodarowanie terenu powinno

uwzględniać powiązanie z sąsiednimi tere-
nami wskazanymi pod zabudowę,
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b) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren wska-
zany pod zabudowę, z którym teren zieleni
jest powiązany.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem WS 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwaZ pwwierhchniwwe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na

celu regulację i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
wierzchniowych, w tym urządzeń związa-
nych z ochroną przeciwpowodziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-
serwację istniejących urządzeń infrastruktu-
ry technicznej służących regulacji cieków,

c) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach określo-
nych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację urządzeń komunikacji drogowej,
tj.  mosty, przeprawy itp. – na zasadach
określonych przez zarządcę cieku.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów - nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem E 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  elektrwenerpetZka – urhąahe-

nia infrastrukturZ technichnej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację trafostacji lub innych urządzeń in-

frastruktury technicznej związanych z za-
opatrzeniem w energię elektryczną;

b) lokalizację innych urządzeń infrastruktury
technicznej z wykluczeniem urządzeń uciąż-
liwych dla sąsiadujących terenów,

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – uciążliwość urządzeń
i obiektów zlokalizowanych na tym terenie nie
mogą wykraczać poza granice nieruchomości.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem W 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  wwawciąpi – urhąahenia in-

frastrukturZ technichnej2
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-

nej związanych z zaopatrzeniem w wodę,
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b) lokalizację niezbędnej komunikacji oraz do-
jazdów do urządzeń.

2) Funkcje uzupełniające – lokalizację urządzeń in-
frastruktury technicznej – innych niż związa-
nych z zaopatrzeniem w wodę, z zachowaniem
zasady, iż lokalizowane urządzenia nie mogą
mieć negatywnego wpływu na jakość wód.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – w granicach terenu nale-
ży ograniczyć wykonywanie robót oraz innych
czynności powodujących zmniejszenie przydat-
ności wody.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych prze-
pisach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 
a) wyklucza się podział nieruchomości na

mniejsze działki,
b) powyższa zasada nie dotyczy działek 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową, dla których należy
zachować minimalną szerokość 5 m,

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,

– wydzielanych pod ewentualne urządzenia
infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 4

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ sZstemów
kwmunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDG 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

płówne (droga wojewódzka)
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) przebudowę, rozbudowę, a także moderniza-

cję istniejącej drogi i docelowo doprowadze-
nie do osiągnięcia pełnych parametrów drogi
klasy G,

b) obsługa obszarów przyległych poprzez ist-
niejące skrzyżowania, zjazdy i wyjazdy, a lo-
kalizacja nowych skrzyżowań oraz innych
niezbędnych elementów układu komunikacyj-

nego w tym zjazdów, wyjazdów za zgodą
właściwego zarządcy drogi,

c) realizację towarzyszących obiektów inżynier-
skich, zatok autobusowych, chodników,
ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych
oraz niezbędnych urządzeń technicznych
związanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających –

zgodnie z rysunkiem planu, w przypadku uzy-
skania możliwości poszerzenia drogi należy
dążyć do uzyskania pełnych parametrów dro-
gi głównej – docelowo minimalne 35 m w li-
niach rozgraniczających z odpowiednimi po-
szerzeniami w obszarze skrzyżowań,

b) docelowa szerokość jezdni minimalne 7 m
z obustronnymi poboczami ziemnymi o sze-
rokości 2 m,

c) obsługa nowych terenów – przez układ
skrzyżowań wskazanych na rysunku planu,

d) droga o ograniczonej dostępności – lokaliza-
cja nowych zjazdów i wjazdów bezpośred-
nich tylko po uzgodnieniu i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę drogi,

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDL 1, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

lwkalne (ulica Sokołowskiego).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
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ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) poszerzenie ulicy do osiągnięcia pełnych pa-

rametrów ulicy lokalnej  w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu, jednak
nie mniej niż 12 m,

b) szerokość jezdni minimalne 6 m;
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja publichna – ulice

awjahawwe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) lokalizację komunikacji publicznej – drogowej

wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-
wów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg – za zgodą i na zasadach okre-
ślonych przez zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi
sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodą właściwego Zarządcy drogi).

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – szerokość ulicy w liniach
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
jednak nie mniej niż 10 m.
Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 1, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalne 8 m – zgodnie z rysunkiem planu,
b) szerokość jezdni nie mniej niż 4,5 m,
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,
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c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 2, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) dopuszcza się zagospodarowanie w formie

jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego.
b) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalne 6 m – zgodnie z rysunkiem planu;
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie
mniejszych niż 5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu  nieruchomości – podział  zgodny  z  li-
niami rozgraniczającymi określonymi na rysunku
planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 3, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 

1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –
ciąpi pieshw-jehane (istniejące dojazdy do dzia-
łek).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas, z miejscowymi poszerze-
niami (zgodnie z rysunkiem planu) w szcze-
gólności w rejonie skrzyżowań,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 4, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane (istniejące dojazdy do dzia-
łek).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.
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2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy i

urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

minimalnie 4,5 m – zgodnie z rysunkiem pla-
nu,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie
jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami
oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niż
5 x 5 m.

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW 5, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia 
1) Funkcja wiodąca  kwmunikacja wewnętrhna –

ciąpi pieshw-jehane.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 
a) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających cią-
gów sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-
dach i za zgodą właściwego Zarządcy drogi),

c) tymczasowe (w okresie zimowym) udostęp-
nienie ciągu na potrzeby sąsiadujących tere-
nów usług sportu i rekreacji (stok narciarski),

d) przekształcenie ciągu na komunikację pu-
bliczną.

2) Funkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających

– jak dotychczas,
b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie

jednoprzestrzennego ciągu komunikacyjnego.
c) w obrębie skrzyżowania ciągów z ulicami

oraz innymi ciągami obowiązuje narożne
ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widocz-
ności).

Zasady określone w punktach 1–3 podlegają
ograniczeniom określonym w punkcie 4 niniej-
szego ustępu.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
a) ze względu na położenie terenu w granicach

strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta Wrocławia, obowiązują zasady okre-
ślone w stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach § 9
niniejszej uchwały,

c) ze względu na położenie terenu w strefie
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 11 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z liniami
rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów – nie
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.

§ 5

TerenZ prhehnachwne aw realihacji celów publichnZch
wrah wZmapania  wZnikające  h pwtrheb  kshtałtwwania

prhestrheni publichnZch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się 
1) tereny komunikacji publicznej, których zasady

urządzania określono w § 4 niniejszej uchwały.
2) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, któ-

rych zasady urządzania określono w § 3 niniej-
szej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji usług
podstawowych w terenach mieszkalnictwa – pod
warunkiem zachowania ustaleń planu określonych
w § 3.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się reali-
zację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających
pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia in-
frastruktury technicznej – pod warunkiem zacho-
wania ustaleń planu określonych w § 3.

§ 6

ObsharZ hwrpanihwwanej ahiałalnwści inwestZcZjnej
wrah  rehabilitacji  istniejącej  habuawwZ i infrastrukturZ

technichnej

Ustala się następujące obszary zorganizowanej działal-
ności inwestycyjnej 
1) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbo-

lem US 2, w których zaleca się prowadzenie dzia-
łalności inwestycyjnej polegającej m.in.  na kom-
pleksowym uzbrojeniu, a następnie zainwestowaniu
całego terenu na stoki narciarskie wraz z pełną in-
frastrukturą - techniczną, usługową itp.

2) tereny mieszkalnictwa, oznaczone symbolem wN,
wN/wT oraz wT/US, w granicach których dopusz-
cza się (pod warunkiem zachowania ustaleń planu
określonych w § 3) prowadzenie działalności inwe-
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stycyjnej polegającej m.in.  na wydzieleniu ewentu-
alnych terenów komunikacji wewnętrznej, kom-
pleksowym uzbrojeniu, a następnie zainwestowaniu
poszczególnych fragmentów zabudowy.

3) w terenie objętym planem nie występuje zabudowa
oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabili-
tacji.

R o z d z i a ł  III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INARASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

ZasaaZ mwaernihacji, rwhbuawwZ i buawwZ
infrastrukturZ technichnej

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca
się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację za-
budowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego prze-
biegały w liniach rozgraniczających ulic. W przy-
padku braku możliwości wykonania sieci jw. do-
puszcza się prowadzenie sieci w przylegających do
ulic terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych – na zasadach określonych
w stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwe-
storów we własnym zakresie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dosta-
wę z istniejącego wodociągu miejskiego – po roz-
budowie.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się dostawę zgodnie z warunkami określo-
nymi przez Zakład Energetyczny. Dopuszcza się
skablowanie i przełożenie istniejących napowietrz-
nych sieci elektroenergetycznych.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie indy-
widualne lub zdalczynne – z zastosowaniem nastę-
pujących zasad 
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła
itp.), biomasa (w tym drewno),

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warun-
kiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawno-
ści, tj. powyżej 90%.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie
zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przysto-
sowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz
na wysypisko wskazane przez władze gminy.

8. Dla całego terenu w granicach opracowania prze-
widuje się system grupowego odprowadzenia ście-
ków do kanalizacji miejskiej oraz oczyszczalni ście-
ków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-
stości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł  IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch  na
pwastawie  prhepisów  h  hakresu  wchrwnZ  prhZrwaZ –

hasaaZ wchrwnZ – nie ustala się

§ 9

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów  pwalepającZch  wchrwnie,  ustalwnZch  na
pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ śrwawwiska –

hasaaZ wchrwnZ

1. W granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
dla miasta Wrocławia (obejmującej gminę w grani-
cach administracyjnych) obowiązują ograniczenia
zawarte w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca
1974 r.

2. Dla gruntów harenwwanZch, w przypadku realizacji
inwestycji, zaleca się ograniczenie powierzchni
utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu
drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z Za-
rządem właściwym ds. melioracji).

§ 10

ZasaaZ  wchrwnZ  krajwbrahu  kulturwwepw,  ahieahic-
twa   kulturwwepw   i   habZtków   wrah   aóbr   kulturZ

współchesnej

1. W odniesieniu do obiektów i zespołów wpisanZch
aw rejestru habZtków obowiązują zasady określone
w stosownych decyzjach oraz aktach prawnych.
Na obszarze objętym planem stwierdzono następu-
jące obiekty wpisane do rejestru zabytków 
– miasto (historyczny układ urbanistyczny),

nr rej. zabytków 489/681/Wł decyzja z dnia
8.12.1977 (bez określenia granic wpisu)2

2. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do wwje-
wóahkiej i pminnej ewiaencji habZtków, dla których
obowiązują następujące zasady 
1) wszelkie przebudowy i rozbudowy, a także

zmiany funkcji obiektów należy opiniować z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) dopuszcza się rozbiórkę budowli znajdujących
się w ewidencji, gdy jest to uzasadnione wzglę-
dami technicznymi lub planistycznymi – w takim
przypadku, inwestor obowiązany jest przekazać
nieodpłatnie Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków stosowną dokumentację obiektu,

3) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków należy zachować
następujące ustalenia 
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Nr oNiektu
na rys planu

ONiekt – adres Zakres ochrony Ustalenia

1 ul. Sienkiewicza 8 dom mieszkalny,
stodoła i szopa

ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku mieszkalnego,
– zachowanie formy dachu Nudynku mieszkalnego,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych – dla Nudynku mieszkalnego,

– zachowanie konstrukcji ryglowej stodoły,
– zachowanie konstrukcji drewnianej, wieucowej szopy.

2 ul. Sienkiewicza
(przy numerze 8)

kapliczka ONowiązuje zachowanie kapliczki.

3 ul. Kościuszki, na
przecięciu z drogą
polną, zach. str. drogi

kapliczka ONowiązuje zachowanie kapliczki.

4 ul. Sienkiewicza 5 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych.

5 ul. Sienkiewicza 7 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki,
analogicznych do pierwotnych.

6 ul. Sienkiewicza 16 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki,
analogicznych do pierwotnych.

7 ul. Reymonta 8 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien oraz podziałów wewnętrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych.

8 ul. Reymonta
(przy numerze 4)

krzyż przydrożny ONowiązuje zachowanie krzyża.

9 ul. Graniczna 14 dom mieszkalny ONowiązuje:
– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki,
analogicznych do pierwotnych,

– odeskowanie elewacji w formie analogicznej do pierwot-
nej.

ONowiązują drewniane oNramienia okienne.
10 ul. Graniczna 12 dom mieszkalny ONowiązuje:

– zachowanie Nryły Nudynku,
– zachowanie formy dachu,
– ceramiczne pokrycie dachu,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki,
analogicznych do pierwotnych.

ONowiązują drewniane oNramienia okienne i drzwiowe.
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11 ul. Reymonta 1 Duszpasterstwo
Zgromadzenia
Najświętszych
Serc Jezusa i
Marii

ONowiązuje:
– zachowanie Nrył Nudynków,
– zachowanie formy dachów,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki,
analogicznych do pierwotnych.

ONowiązują tynkowe oNramienia okienne.
12 ul. Graniczna 4 dom mieszkalny

oraz Nudynek
gospodarczy po
stronie zachod-
niej

ONowiązuje:
– zachowanie Nrył Nudynków,
– zachowanie formy dachów,
– zachowanie układu na elewacji, wielkości i wykroju

okien i drzwi oraz podziałów wewnętrznych stolarki,
analogicznych do pierwotnych - dla Nudynku mieszkal-
nego.

§ 11

Granice i spwswbZ hapwspwaarwwania terenów lub
wbiektów   pwalepającZch   wchrwnie,   ustalwnZch   na

pwastawie prhepisów h hakresu wchrwnZ uharwwisk

W granicach strefZ wchrwnnej „C” wbsharu uharwwiska,
(obejmującej gminę w granicach administracyjnych)
obowiązują następujące zasady 
1) zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew,
2) zabrania się prowadzenia działań powodujących

niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
3) zabrania się lokalizacji nowych uciążliwych obiek-

tów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w
tym zakładów przemysłowych,

4) zabrania się prowadzenia działań mających wpływ
na fizjografię uzdrowiska i jego założenia prze-
strzenne lub właściwości lecznicze klimatu,

5) wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien
wynosić nie mniej niż 45% powierzchni działki –
chyba że zasady określone w § 3 stanowią inaczej.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOICOWE

§ 12

Ustalenia kwńcwwe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nierucho-
mości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
wiasta Polanica-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY wIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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Załąchnik nr 1 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/106/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1402.
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Załąchnik nr 2 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/106/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1402.

UCHWAŁA NR XV/101/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

Z DNIA 28 LUTEGO 2008 ROKU

w sprawie stwierahenia hpwanwści prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw
MPZP NOWY WIELISŁAW – POŁUDNIE h ustaleniami „Stuaium uwarunkwwań i kierunków

hapwspwaarwwania prhestrhennepw miasta Pwlanica-Zarój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) Rada wiejska
w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje 

§ 1

Stwierdza się zgodność prwjektu miejscwwepw planu hapwspwaarwwania prhestrhennepw MPZP NOWY
WIELISŁAW – POŁUDNIE h ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Polanica-Zdrój”, hatwierahwnepw 24 października 2006 r. uchwałą nr XLVIII/337/2006 Rady wiejskiej
w Polanicy-Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załąchnik nr 3 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/106/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1402.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie rwhpatrhenia uwap wniesiwnZch aw prwjektu planu
MPZP NOWY WIELISŁAW – POŁUDNIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedstawionych przez Burmi-
strza nieuwzględnionych uwag wniesionych do przedmiotowego planu Rada wiejska rozstrzyga, co następuje 

1. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 1
(wnoszący uwagę – pani Anna Paluszek), dotyczącej działek nr 304, 306 Aw-11 i nr 281, Aw-10, obręb
Nowy Wielisław. W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona
poprzez wprowadzenie na działkach nr 304 i 306 (Aw-11, obręb Nowy Wielisław) funkcji – mieszkalnictwo
o charakterze jednorodzinnym. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

2. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 4
(wnoszący uwagę – pan Herbert wróz), dotyczącej działek nr 328, 335 Aw-13, obręb Nowy Wielisław.
W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez wprowa-
dzenie na działce nr 335 (Aw-13, obręb Nowy Wielisław) funkcji  obiekty i usługi związane z obsługą ruchu
turystycznego oraz usługi sportu i rekreacji w miejsce wcześniejszej funkcji – usługi sportu i rekreacji. W po-
zostałej części Rada uwagę odrzuca.

3. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie warhucenia uwagi nr 5, dotyczącej działek
nr 338 i 339, Aw-14, obręb Nowy Wielisław, wniesionej przez pana Andrzeja Orzecha.

4. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 6
(wnoszący uwagę – pan warek Plebanek),  dotyczącej działek nr 302 i 299 , Aw-11, obręb Nowy Wielisław.
W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez poszerze-
nie funkcji – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym na części działki nr 302. W pozostałej części Ra-
da uwagę odrzuca.

5. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 7
(wnoszący uwagę – pan Dariusz Suda), dotyczącej działek nr 341 (Aw-14) i 277 (Aw-10), obręb Nowy Wie-
lisław. W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona poprzez
wprowadzenie funkcji – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym na części działki nr 341 i na części
działki nr 277. W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.
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6. Podzielić stanowisko Burmistrza miasta Polanica-Zdrój w zakresie chęściwwepw uwhplęanienia uwagi nr 8,
(wnoszący uwagę  pani Rozalia Hołówko) dotyczącej działek nr 297 i 376, Aw-11, obręb Nowy Wielisław.
W projekcie planu przedstawionym do uchwalenia uwaga została częściowo uwzględniona 
– dla działki nr 297 poprzez wprowadzenie funkcji – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym na czę-

ści działki przylegającej do drogi KDD 1,
– dla działki nr 376 poprzez wprowadzenie funkcji – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym w miej-

sce wcześniejszej funkcji – produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy.
W pozostałej części Rada uwagę odrzuca.

Załąchnik nr 4 aw uchwałZ RaaZ Miej-
skiej w PwlanicZ-Zarwju nr XV/106/08
h ania 28 lutepw 2008 r2 0pwh2 1402.

RwhstrhZpnięcie w spwswbie realihacji, hapisanZch w miejscwwZm planie hapwspwaarwwania
prhestrhennepw MPZP NOWY WIELISŁAW – POŁUDNIE, inwestZcji h hakresu infrastrukturZ technichnej,

które należą aw haaań własnZch pminZ, wrah hasaaach ich finanswwania,
hpwanie h prhepisami w finansach publichnZch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW – POŁUDNIE, będzie finansowana z budżetu gmi-
ny, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w sposób etapowy, w oparciu o istniejące
uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta Polanica-Zdrój.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać 

1) w punktach sprzedaży 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie 

http //www.duw.pl//dzienn.htm
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