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1856 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
NR XXIV/209/08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscoweuo  planu  zauospooarowania przesarzen-
neuo   obszaru   położoneuo   w   rejonie   ulic  Wieniawskieuo–Ourooowej 

w Wałbrzychu 

 ma podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. mr 142, poz. 1591 
z późn. zm.0 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. mr 80, poz. 717 z późn. zm.0, 
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XI/114/2007 z dnia 
30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ulic Wieniawskiego i Ogrodowej w Wałbrzychu, po stwierdzeniu zgodności 
projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Wałbrzycha uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej nr XI/154/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. z późn. zm. uchwala się, 
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przeomioa i zakres usaaleń planu 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ulic Wieniawskiego i Ogrodowej w Wałbrzychu, 
zwany dalej planem. 

§ 2 

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysu-
nek planu – załącznik graficzny w skali 1:1000. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały – niebędą-
cymi ustaleniami planu – są: 
10 załącznik nr 2 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej ustalonych w planie oraz zasa-
dach ich finansowania”, 

20 załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

§ 3 

1. W planie określono: 
10 w rozdziale 2 i 3 uchwały i/lub na rysunku 
planu: 
a0 przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

b0 zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c0 zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, 

d0 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, 

e0 wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych, 

f0 parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy, 

g0 granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, 

h0 szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, 

i0 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

j0 granice terenu przeznaczonego pod budo-
wę wielkopowierzchniowego obiektu han-
dlowego; 

20 w rozdziale 3 i 4 uchwały: 
a0 szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem, 

b0 sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów; 

30 w rozdziale 4 uchwały – stawki procentowe, 
na podstawie których ustala się opłatę, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to: 
przebiegi linii rozgraniczających, ustalenia doty-
czące istniejącej zabudowy, przebiegi linii zabu-
dowy, lokalizacja istniejącej i projektowanej zie-
leni wysokiej, lokalizacje punktów formalnie 
ważnych, przystanków autobusowych i niektó-
rych wjazdów oraz przebieg granicy opracowa-
nia. 

3. ma rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla 
poszczególnych obszarów wydzielanych liniami 
rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia licz-
bowe i literowe (które nie są ustaleniami funk-
cjonalnymi planu0, służące powiązaniu rysunku 
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planu z ustaleniami tekstowymi, w szczególno-
ści zawartymi w rozdziale 3 uchwały. Oznacze-
nia literowe wskazują na przeważające (podsta-
wowe0 funkcje obszarów. Tereny dróg publicz-
nych i wewnętrznych oznaczono odpowiednio 
KD i KDW. 

4. Przedstawione na rysunku planu: granica terenu 
górniczego oraz orientacyjna granica obszaru 
zagrożonego zalaniem wodami powodziowymi – 
wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych 
– nie są ustaleniem planu. Zmiany ich przebie-
gów nie wymagają aktualizowania planu, jeżeli 
nie powodują konieczności dokonania zmian 
w ustaleniach zawartych w rozdziale 2 i 3 
uchwały. 

5. ma rysunku planu niektóre obszary podzielono 
liniami podziałów wewnętrznych, nadając nie-
którym tak wydzielonym terenom oznaczenia li-
terowe w nawiasach. Ustalenia dla tych tere-
nów zawarto w rozdziale 3, w ustaleniach 
szczegółowych. 

6. Przebiegi linii podziałów wewnętrznych mają 
charakter orientacyjny i mogą by3 korygowane, 
jeżeli wymaga tego w szczególności program sy-
tuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowa-
nia wymogów określonych w ustaleniach szcze-
gółowych oraz możliwości realizacji funkcji 
i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych 
w planie. 

§ 4 

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują 
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, za-
sady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, zasady ochrony dóbr kultury 
i środowiska oraz reguły realizacji zagospodaro-
wania, zawarte w ustaleniach tekstowych 
w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały. 

2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgra-
niczającymi na obszary o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania. Obsza-
rom, którym nadano oznaczenia liczbowe i lite-
rowe, odpowiadają ustalenia szczegółowe za-
warte w rozdziale 3 uchwały. 

3. W planie ustalono przeważające (podstawowe0 
funkcje obszarów wydzielanych liniami rozgrani-
czającymi. Wyznaczono obszary o jednej, prze-
sądzonej funkcji podstawowej oraz obszary, któ-
re są przeznaczane pod dwie lub więcej funkcji 
(alternatywnie lub łącznie, wg ustaleń szczegó-
łowych0. Przeważająca funkcja obszaru winna 
sta3 się w trakcie realizacji ustaleń planu domi-
nującą formą wykorzystania terenu. nunkcje do-
puszczalne oraz warunki ich dopuszczenia okre-
ślają szczegółowe ustalenia tekstowe. 

4. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek 
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesą-
dzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni 
publicznych lub działek – jeżeli ustalenia szcze-
gółowe nie stanowią inaczej. Orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą by3 w postępowaniach lo-
kalizacyjnych oraz w projektach podziału terenu 
korygowane na podstawie opracowań o więk-
szym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, 

jeżeli wymaga tego w szczególności program sy-
tuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowa-
nia możliwości realizacji funkcji i spełnienia za-
sad zagospodarowania ustalonych planem dla 
wszystkich terenów. 

5. ma rysunku planu przedstawiono przebiegi obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają 
w szczególności wykusze, zadaszenia przedwej-
ściowe, podesty i schody, oraz okapy wysunięte 
mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu budynku. 

6. Przestawione na rysunku planu krawężniki jezdni 
nie są ustaleniem planu i mogą by3 korygowane 
stosownie do potrzeb, pod warunkiem zacho-
wania możliwości realizacji funkcji i spełnienia 
zasad zagospodarowania ustalonych planem dla 
wszystkich terenów. 

7. Użyte w uchwale określenia: „ustala się”, „wy-
maga się”, „winny” i „należy” formułują wyma-
gania, które są ustaleniami planu. 

8. Użyte w planie określenie „kondygnacja” 
w ustaleniach dotyczących wysokości projekto-
wanej zabudowy dotyczy kondygnacji realizo-
wanych w całości powyżej poziomu posadowie-
nia parteru obiektu. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie i warunki zauospooarowania 
aerenów 

§ 5 

Przeznaczenie aerenów – poosaawowe usaalenia 
funkcjonalne 

1. Obszar objęty planem – zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wałbrzycha” – leży prawie w całości w gra-
nicach obszaru „przekształceń funkcjonalnych 
z możliwością realizacji funkcji usługowej”, na 
terenie oznaczonym D.3.1, gdzie dopuszcza się 
lokalizowanie wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych. Wzdłuż północno-zachodniej 
granicy obszaru objętego planem biegnie projek-
towana zachodnia obwodnica Wałbrzycha 
w ciągu drogi krajowej nr 35. 

2. mie ogranicza się możliwości funkcjonalnego 
przekształcania istniejącego zagospodarowania 
dla sytuowania na całym obszarze objętym pla-
nem: usług (w tym handlu0 oraz administracji 
i funkcji produkcyjno-magazynowych, przy za-
pewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej 
i stosownej liczby miejsc postojowych – jak 
w § 13 uchwały. 

3. ma obszarze objętym planem dopuszcza się loka-
lizowanie wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych bez ograniczeń dotyczących po-
wierzchni sprzedaży. 

4. ma wszystkich terenach poza rejonami wskaza-
nych na rysunku planu punktów formalnie waż-
nych dopuszcza się lokalizowanie niewielkich, 
nieuciążliwych urządzeń i obiektów gospodarki 
komunalnej – w szczególności: komór ciepłow-
niczych, pompowni wody, przepompowni ście-
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ków, separatorów ropopochodnych, trafostacji – 
na ewentualnie wydzielonych działkach o po-
wierzchni do 150 m2, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 
i § 13 ust. 6 uchwały, o ile ustalenia szczegó-
łowe nie stanowią inaczej. 

§ 6 

Zasaoy ochrony i kszaałaowania łaou 
przesarzenneuo 

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych 
wydzielanych obszarów ustalono zasady prze-
kształcania istniejącego zainwestowania oraz 
określono wymagania dotyczące sposobów za-
gospodarowania terenów. 

2. Gabaryty projektowanej zabudowy oraz – 
w niektórych przypadkach – wskaźniki zagospo-
darowania terenu ustalone zostały dla poszcze-
gólnych terenów w rozdziale 3 uchwały. 

3. W punktach formalnie ważnych wskazanych na 
rysunku planu wymaga się sytuowania obiektów 
o reprezentacyjnej architekturze. Zagospodaro-
wanie nieruchomości w tych miejscach winno 
uwzględnia3 ich eksponowaną lokalizację, 
w szczególności poprzez lokalizowanie tam re-
prezentacyjnych obiektów kubaturowych, sta-
rannie zaprojektowanych reklam lub ozdobnych 
elementów małej architektury. 

4. Dopuszcza się rozbudowy i przebudowy istnieją-
cych budynków z zastrzeżeniem ust. 5 – jeżeli 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej lub 
jeżeli ustalone w planie wskaźniki nie wykluczają 
takiej możliwości. 

5. Jeżeli  ustalenia  szczegółowe  zawarte w roz-
dziale 3 uchwały nie stanowią inaczej – rozbu-
dowy i przebudowy winny respektowa3 warun-
ki: 
10 kąt spadku połaci dachowych nad częścią 
dobudowywaną lub przebudowywaną winien 
by3 równy kątowi głównej istniejącej połaci 
dachowej; 

20 dach części dobudowywanych lub rozbudo-
wywanych należy pokry3 tym samym mate-
riałem i w takim samym kolorze, co pokrycie 
dachu istniejącego; 

30 dopuszcza się przebudowywanie dachów 
płaskich na dachy strome; kąt spadku połaci 
dachowych i rodzaj pokrycia należy dostoso-
wa3 do spadków i pokrycia dachu budynku 
istniejącego na jednej z sąsiednich działek; 

40 jeżeli istniejący budynek posiada oś symetrii 
– należy zachowa3 tę symetrię. 

6. Dopuszcza się – jeżeli ustalenia szczegółowe 
zawarte w rozdziale 3 uchwały nie stanowią in-
aczej – nadbudowywanie istniejących budynków 
do wysokości nieprzekraczającej wysokości 
najwyższego budynku na działkach bezpośrednio 
sąsiednich. Geometria i pokrycie dachu nadbu-
dowywanej części budynku – jak dach budynku 
istniejącego na jednej z działek bezpośrednio są-
siednich. 

7. Dopuszcza się lokalizację budynków bezpośred-
nio przy granicach działek, o ile nie narusza to 

ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami 
odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi 
ochrony przeciwpożarowej. 

8. Wymaga się, aby projekty elementów informacji 
wizualnej i reklamy umieszczane na budynkach 
lub w przestrzeniach publicznych przedstawiane 
były na zdjęciach dokumentujących sąsiednią 
zabudowę i inne, istniejące już w sąsiedztwie 
reklamy i szyldy dla stwierdzenia, czy nowe 
elementy usytuowaniem, kolorystyką i gabary-
tami odpowiadają elementom istniejącym lub/i 
charakterowi budynku, na którym mają by3 mo-
cowane. 

§ 7 

Zasaoy ochrony śrooowiska, przyrooy i krajobrazu 
kulauroweuo 

1. Dla określenia dopuszczanego poziomu hałasu 
ustala się zaliczanie terenów zabudowy miesz-
kaniowej (M0 – do grupy 2.a „tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 

2. Projektowaną zabudowę należy podłącza3 do 
sieci kanalizacyjnych. 

3. Skład ścieków odprowadzanych do kanalizacji 
komunalnej powinien odpowiada3 możliwościom 
technologicznym komunalnych urządzeń oczysz-
czających. 

4. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych utwar-
dzone nawierzchnie narażone na kontakt z sub-
stancjami ropopochodnymi należy wyposaża3 
w urządzenia, w których wody opadowe winny 
by3 oczyszczane przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. 

5. W przypadku realizowania nowych kotłowni 
lokalnych wymaga się stosowania paliw zapew-
niających dotrzymywanie obowiązujących norm 
emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazu 
przewodowego. 

6. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe 
i sieci infrastruktury technicznej, nie narusza3 
systemów korzeniowych wartościowych 
drzew, prowadząc roboty ziemne – w miarę 
możliwości – poza zasięgiem ich koron. Wyma-
ga się zabezpieczania drzew na placach budów 
dla ich ochrony przed zniszczeniem mechanicz-
nym. 

7. ma rysunku planu ustalono lokalizacje zespołów 
zieleni – nasadzenia powinny by3 realizowane 
w trakcie zagospodarowywania poszczególnych 
terenów. 

8. mie ogranicza się – jeżeli ustalenia szczegółowe 
zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej – 
możliwości wprowadzania innych, nieokreślo-
nych na rysunku planu nasadzeń, o ile nie stoi to 
w sprzeczności z innymi ustaleniami planu i nie 
ogranicza możliwości realizowania ustalonego 
planem zainwestowania. 

9. ma rysunku planu wskazano istniejącą zieleń 
wysoką – do zachowania. Dopuszcza się usu-
wanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego 
ich stan zdrowotny. 
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10. W przypadkach uzasadnionych programem 
planowanych inwestycji, jeżeli ustalenia szcze-
gółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się 
wycinanie wartościowych istniejących drzew, 
pod warunkiem opracowania szczegółowej in-
wentaryzacji i waloryzacji całej zieleni wysokiej 
rosnącej na zagospodarowywanej nieruchomo-
ści. 

11. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości 
związane z realizacją i funkcjonowaniem pro-
jektowanego zainwestowania nie wykraczały 
poza granice nieruchomości należących do in-
westorów, z zastrzeżeniem ust. 12 i § 14 
ust. 19 uchwały. 

12. Dopuszcza się tworzenie obszarów ograniczo-
nego użytkowania w sąsiedztwie projektowa-
nej obwodnicy i lądowiska śmigłowców. 

13. Zasady ochrony krajobrazu określono w ustale-
niach szczegółowych zawartych w rozdziale 3 
uchwały. 

§ 8 

Zasaoy ochrony ozieozicawa kulauroweuo 
i zabyaków oraz oóbr kulaury współczesnej 

1. ma rysunku planu oznaczono trwale adaptowany 
obiekt o walorach zabytkowych wpisany do 
ewidencji zabytków (ul. Wieniawskiego 310 
obecnie użytkowany jako przedszkole. Inwestor 
przed rozpoczęciem remontu lub przebudowy 
obiektu znajdującego się w ewidencji zabytków 
winien uzyska3 opinię wałbrzyskiej wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 

2. W budynku wpisanym do ewidencji zabytków: 
10 ustala się zakaz pozbawiania elewacji histo-
rycznych elementów zdobniczych oraz wy-
móg usunięcia elementów współczesnych 
(w tym dobudówek0 dysharmonizujących 
z zabudową objętą ochroną konserwatorską; 

20 w przypadku remontu lub/i wymiany witryn, 
okien i drzwi należy zachowa3 bądź przywró-
ci3 pierwotną wielkoś3 otworów, tradycyjne 
podziały skrzydeł oraz istniejące dekoracje 
powiązane z tymi otworami (obramienia, na-
dokienniki, parapety, podokienniki0; 

30 dopuszcza się wymianę stolarki otworowej 
na nową w całości drewnianą, przy zacho-
waniu historycznych podziałów okien; 

40 w wypadku konieczności dokonywania uzu-
pełnień tynków lub realizacji dociepleń ustala 
się wymóg stosowania tynków o fakturze 
i barwie zbliżonej do oryginalnych oraz wy-
móg odtworzenia pierwotnych form opasek 
okiennych; 

50 w pokryciach dachowych ustala się wymóg 
stosowania dachówki ceramicznej o barwie 
zbliżonej do oryginalnej. 

3. W wypadku uzasadnionej konieczności rozbiórki 
budynku wpisanego do ewidencji zabytków – 
w szczególności gdy jest to uzasadnione wzglę-
dami technicznymi – inwestor jest zobowiązany 
przekaza3 wojewódzkiemu konserwatorowi za-
bytków dokumentację obiektu, której zakres 
określą służby nadzoru konserwatorskiego. 

4. ma całym obszarze objętym planem w razie od-
krycia podczas robót ziemnych przedmiotu o ce-

chach zabytku, należy wstrzyma3 prace, zabez-
pieczy3 miejsce odkrycia i przedmiot i zawiado-
mi3 o odkryciu wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

§ 9 

Wymauania wynikające z poarzeb kszaałaowania 
przesarzeni publicznych 

1. Przestrzeniami publicznymi na obszarze objętym 
planem są tereny ulic oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDG, KDL, KDD, KDWL 
i KDWD oraz tereny zieleni urządzonej wzdłuż 
Szczawnika (ZP0. Przestrzeniami publicznymi są 
również tereny parkingów (KS0 obsługujących 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. 

2. W określonych na rysunku planu przestrzeniach 
publicznych nie dopuszcza się sytuowania obiek-
tów kubaturowych, z wyjątkiem kiosków z ga-
zetami, budek telefonicznych i wiat przystanko-
wych. 

3. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się realizacji nowych 
ogrodzeń pełnych – jeżeli ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej. Dopuszcza się w szczegól-
ności ogradzanie posesji ogrodzeniami metalo-
wymi, ażurowymi, na podmurówce. 

4. Zabrania się sytuowania reklam: 
10 na skwerach i w szpalerach drzew oraz na 
drzewach i w odległości mniejszej niż 1 m od 
zasięgu ich koron; 

20 na obiektach sytuowanych dla ozdoby ulic 
i skwerów; 

30 w odległości mniejszej niż 1 m od ścieżek 
rowerowych. 

5. Umieszczanie wolno stojących reklam i znaków 
nie może powodowa3 utrudnień w komunikacji 
pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności 
na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sy-
gnałów drogowych – dla zapewnienia bezpie-
czeństwa użytkownikom ciągów komunikacyj-
nych. 

6. Pozostałe wymagania dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 3 
uchwały, w ustaleniach szczegółowych doty-
czących dróg. 

§ 10 

Parameary i wskaźniki kszaałaowania zabuoowy 
oraz zauospooarowania aerenu 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów 
zawarto w § 6 i 8 oraz w rozdziale 3 uchwały, 
w ustaleniach szczegółowych dotyczących po-
szczególnych obszarów. 

§ 11 

Granice i sposoby zauospooarowania aerenów lub 
obiekaów  pooleuających  ochronie,  usaalonych  na 

poosaawie oorębnych przepisów 

1. W granicach terenu górniczego: 
10 dopuszcza się wszelkie działania wynikające 
z wykonywania uprawnień określonych 
w koncesji na eksploatację wód leczniczych; 
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20 wyklucza się działania mogące wpływa3 na 
stan czystości eksploatowanych wód. 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu określono w § 7 uchwały. 

3. ma terenach objętych planem ochronie podlega 
istniejąca zieleń wysoka wskazana na rysunku 
planu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 i 10 uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków i dóbr kultury określono w § 8 uchwały. 

5. ma terenie objętym planem nie ma terenów na-
rażonych na osuwanie się mas ziemnych. 

6. ma terenie objętym planem brak obiektów i ob-
szarów objętych indywidualnymi formami 
ochrony przyrody. 

7. Zasięg obszaru narażonego na zalanie wodami 
powodziowymi (wg studium ochrony przed po-
wodzią opracowanego przez RZGW0 przedsta-
wiono na rysunku planu. Ograniczenia w zago-
spodarowywaniu tych terenów zawarto 
w ustaleniach szczegółowych. 

§ 12 

Szczeuólne warunki zauospooarowania aerenów 
oraz ouraniczenia w ich użyakowaniu 

1. Ze względu na możliwe ograniczenia wysokości 
zabudowy związane z eksploatacją projektowa-
nego lądowiska śmigłowców lokalizowanego 
w projektowanym centrum ratownictwa ustala 
się wymóg dostosowywania wysokości zabu-
dowy, pylonów reklamowych i zieleni do warun-
ków określonych w dokumentacji rejestracyjnej 
lądowiska. Możliwe ograniczenia dotyczą całego 
obszaru objętego planem, a w szczególności 
stożka nalotu lądowiska, którego orientacyjne 
granice poszczególnych płaszczyzn wskazano na 
rysunku planu. 

2. ma rysunku planu wskazano orientacyjną granicę 
obszaru zagrożonego zalaniem wodami powo-
dziowymi. Działalnoś3 inwestycyjna i prowadze-
nie robót ziemnych na tym obszarze wymaga 
dokonania uzgodnień określonych w przepisach 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. mr 239, 
poz. 2019 z późn. zm.0. 

3. Pozostałe szczególne warunki zagospodarowania 
terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz – 
w niektórych wypadkach – wskaźniki kształto-
wania zagospodarowania ustalone zostały 
w rozdziale 3 uchwały. 

§ 13 

Poosaawowe zasaoy mooernizacji, rozbuoowy 
i buoowy sysaemu komunikacji 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów za-
inwestowywanych poprzez sie3 istniejących 
i projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych 
określonych w rysunku planu – wg ustaleń 
szczegółowych zawartych w rozdziale 3 uchwa-
ły. 

2. Dopuszcza się możliwoś3 wydzielania innych niż 
przedstawione na rysunku planu niezbędnych 
wewnętrznych dróg dojazdowych, o ile nie stoi 
to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu 

i nie uniemożliwia realizowania ustalonego pla-
nem zainwestowania. 

3. ma rysunku planu nie ustalono przebiegów pro-
jektowanych szlaków lub/i ścieżek rowerowych. 
Dopuszcza się lokalizowanie szlaków lub/i ście-
żek rowerowych w liniach rozgraniczających te-
reny komunikacji, zieleni urządzonej i usług – 
w tym wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych – pod warunkiem, że nie ograniczy to 
możliwości realizacji innych ustaleń funkcjonal-
nych i przestrzennych planu. 

4. Ustala się wskaźniki dot. minimalnej liczby 
miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych (mp0, które winny by3 realizowane wraz 
z zagospodarowaniem podstawowym na po-
szczególnych terenach pozostających w dyspo-
zycji inwestora: 
  10 budynki mieszkalne – 1,5 mp/ 1 mieszkanie, 
przy czym miejsce w garażu jest również 
miejscem postojowym; 

  20 biura  i  budynki  administracji  –  1  mp/ 
30–40 m2 pow. użytkowej; 

  30 pomieszczenia o dużej częstotliwości od-
wiedzających (praktyki lekarskie, poczta, 
biura wysyłkowe0 – 1 mp/ 20–30 m2 pow. 
użytkowej; 

  40 sklepy do 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp/ 
30–50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej 
niż 2 miejsca na 1 sklep; 

  50 sklepy powyżej 700 m2 pow. użytkowej – 
1 mp/ 20 m2 pow. sprzedaży; 

  60 restauracje – 1 mp/ 4–8 m2 pow. sali dla 
gości; 

  70 salony gry – 1 mp/ 10–20 m2 pow. użyt-
kowej sali z maszynami do gry, ale nie mniej 
niż 3 mp; 

  80 korty tenisowe – 3 mp/ 1 kort; 
  90 stacje diagnostyczne oraz warsztaty i myj-
nie samochodowe – 6 mp na 1 stanowisko 
napraw; 

100 hurtownie,   przedsiębiorstwa  –  1  mp/ 
50–70 m2 pow. użytkowej lub 1 mp/ na 
3 osoby zatrudnione; 

110 magazyny, place magazynowe (składy0 – 
1 mp/ 120 m2 pow. użytkowej lub na 3 
osoby zatrudnione; 

120 place  wystawowe  i  targowe  –  1  mp/ 
80–100 m2 pow. użytkowej lub 1 mp/ na 
1 osobę zatrudnioną. 

5. mie ogranicza się możliwości modernizowania 
ciągów ulicznych – pod warunkiem, że realizo-
wane inwestycje nie ograniczą możliwości reali-
zowania ustaleń planu. 

6. W liniach rozgraniczających ulic – jeżeli ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej – nie dopusz-
cza się lokalizowania stałych obiektów kubatu-
rowych. 

7. W liniach rozgraniczających projektowanych 
dróg i na terenach bezpośrednio przylegających 
do pasów drogowych dopuszcza się sytuowanie 
ekranów dźwiękochłonnych. 

8. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczegól-
nych dróg publicznych i ulic wewnętrznych za-
wiera rozdział 3 oraz rysunek planu. 
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§ 14 

Zasaoy mooernizacji, rozbuoowy i buoowy 
sysaemów infrasarukaury aechnicznej 

1. Dopuszcza się trwałą adaptację istniejących sieci 
i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidujących 
z zainwestowaniem przesądzonym niniejszym 
planem, jeżeli uzasadnia to ich stan techniczny. 
mie ogranicza się możliwości dokonywania wy-
mian i remontów odcinków istniejących sieci. 
Dopuszcza się korekty przebiegów sieci kolidu-
jących z projektowanym zainwestowaniem – 
w uzgodnieniu z ich zarządcami. 

2. W liniach rozgraniczających ulic i w pasach dro-
gowych dróg wewnętrznych – za zgodą zarząd-
ców dróg – dopuszcza się prowadzenie nowych 
sieci magistralnych. 

3. Projektowane zainwestowanie będzie obsługi-
wane z istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej. mowe odcinki sieci sani-
tarnych, gazowych, elektroenergetycznych i te-
lekomunikacyjnych oraz ciepłowniczych należy 
prowadzi3 w liniach rozgraniczających ulic lub 
wzdłuż granic nieruchomości jako sieci podziem-
ne. ma nieruchomościach wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych nie ogranicza się 
przebiegów podziemnych sieci uzbrojenia tech-
nicznego ani lokalizacji niezbędnych urządzeń in-
frastruktury technicznej. 

4. mowe zainwestowanie należy zaopatrywa3 
w wodę z systemu istniejących wodociągów, 
biegnących w szczególności w ulicach Ogrodo-
wej, Wieniawskiego oraz Równoległej i dalej 
wzdłuż Szczawnika. Dopuszcza się wymianę 
istniejącej sieci wodociągowej na sie3 o więk-
szych średnicach lub realizację nowego systemu 
zaopatrzenia w wodę dla zapewnienia właści-
wych warunków ochrony przeciwpożarowej. 

5. Ścieki bytowe oraz powstające w wyniku pro-
wadzonej działalności gospodarczej należy od-
prowadza3 do systemu sieci kanalizacyjnych 
biegnących w szczególności w ul. Ogrodowej 
oraz Równoległej i dalej wzdłuż Szczawnika – 
wg technicznych warunków przyłączenia wyda-
nych przez administratora systemu. 

6. Wody opadowe i roztopowe należy odprowa-
dza3 do systemu istniejącej i projektowanej ka-
nalizacji deszczowej. Dopuszcza się przebudowę 
systemu kanalizacji deszczowej na sie3 o więk-
szych niż w stanie istniejącym średnicach. Do-
puszcza się realizowanie zbiorników retencyj-
nych – wg technicznych warunków wydanych 
przez administratora systemu. 

7. Wody opadowe i roztopowe, które mogą by3 
zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, 
winny by3 przed odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej oczyszczone w stosownych separa-
torach. 

8. Ustala się wyposażenie w sie3 kanalizacji desz-
czowej wszystkich dróg publicznych. 

9. Dla ochrony zainwestowywanych terenów przed 
zalaniem wodami w czasie powodzi – projekto-
wane wyloty kanalizacji deszczowej należy za-
bezpieczy3 klapami zwrotnymi. 

10. mie ogranicza się możliwości realizowania dre-
naży opaskowych (zaporowych0. 

11. Ustala się doprowadzenie gazu przewodowego 
do wszystkich terenów przewidywanych do 
zabudowy. Zaopatrzenie w gaz – z rozdzielczej 
sieci gazowej, na warunkach określonych przez 
operatora sieci. 

12. mie ogranicza się – przy zachowaniu zasad 
określonych w ust. 3 – możliwości realizacji 
sieci ciepłowniczych. 

13. Dopuszcza się ogrzewanie obiektów kubaturo-
wych przez indywidualne kotłownie. Ustala się 
zakaz opalania kotłowni nieekologicznymi pali-
wami stałymi. 

14. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej 
do wszystkich terenów przewidywanych do 
zagospodarowania. Zasilanie projektowanego 
zainwestowania – z istniejących i projektowa-
nych sieci nn oraz stacji transformatorowych. 
Dopuszcza się rozbudowę systemu sieci Sm 
i nn wg ustaleń określonych w ust. 3, na wa-
runkach uzgodnionych z dostawcą energii. 

15. Dopuszcza się realizowanie nowych stacji 
20/0,4 kV stosownie do potrzeb, na ewentual-
nie wydzielanych działkach o powierzchni do 
150 m2. Dopuszcza się zbliżenia ścian obiek-
tów stacji transformatorowych na odległoś3 
1,5 m od granic działek przy zachowaniu okre-
ślonych na rysunku planu linii zabudowy. 

16. mie ogranicza się możliwości rozbudowy ka-
blowej sieci telekomunikacyjnej. 

17. Dla zapewnienia dostępu obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej do dróg publicznych 
dopuszcza się ustalanie służebności gruntowej. 

18. Odpady niebezpieczne winny by3 gromadzone 
w szczelnych pojemnikach i przekazywane do 
wykorzystania lub unieszkodliwiania w instala-
cjach specjalistycznych. Pozostałe odpady mo-
gą by3 składowane na wysypisku komunalnym. 

19. ma nieruchomościach wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych dopuszcza się lokalizo-
wanie stacji bazowych telefonii komórkowej. 

R o z d z i a ł  3 

Usaalenia szczeuółowe ola aerenów wyozielonych 
liniami rozuraniczającymi 

§ 15 

1 UC,KS 
1. Istniejące wielkopowierzchniowe obiekty han-
dlowe, obsługujące je drogi, parkingi i place ma-
newrowe oraz obiekty infrastruktury technicznej 
– do zachowania. 

2. Dopuszcza się rozbudowę istniejących hal 
sprzedaży, w szczególności obecnej hali Auchan 
– przy zachowaniu określonej na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie nowych obiektów 
usługowych na terenach określonych poprzez 
ustalone na rysunku planu przebiegi nieprzekra-
czalnych linii zabudowy. 

4. ma terenach istniejących i projektowanych par-
kingów (KS0 dopuszcza się sytuowanie parkin-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego mr 162 –  11464  – Poz. 1856 
 

gów wielopoziomowych, przy zachowaniu nie-
oznaczonych na rysunku planu nieprzekraczal-
nych linii zabudowy biegnących w odległości 
12 m od granic pasów drogowych dróg we-
wnętrznych – 26 KDWL i (KDWL0. 

5. Minimalne szerokości pasów drogowych dróg 
wewnętrznych (KDWL0 określono na rysunku 
planu. Dopuszcza się prowadzenie ruchu środ-
ków komunikacji miejskiej drogami wewnętrz-
nymi. mie ogranicza się możliwości wytyczania 
innych dróg wewnętrznych niż ustalone na ry-
sunku planu. 

6. ma całym obszarze dopuszcza się lokalizowanie 
wiat przystankowych, kiosków, obiektów 
i urządzeń związanych z obsługą wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych. 

7. Dla całego obszaru ustala się minimalny wskaź-
nik powierzchni biologicznie czynnych – 15 . 
mie ogranicza się możliwości wprowadzania na-
sadzeń ozdobnej zieleni wysokiej ani zieleni 
o charakterze izolacyjnym. 

§ 16 

2 U,A,KL 
1. miezainwestowany w stanie istniejącym teren 
przeznacza się pod zespół projektowanego za-
inwestowania centrum ratownictwa (straż po-
żarna, pogotowie ratunkowe, policja, lądowisko 
śmigłowców0. W granicach obszaru dopuszcza 
się wydzielanie wewnętrznych dróg dojazdo-
wych oraz nieruchomości dla innych funkcji – 
z wyłączeniem mieszkalnictwa – niekolidujących 
z przeznaczeniem podstawowym. Dopuszcza się 
lokalizowanie parkingów obsługujących sąsied-
nią zabudowę usługową. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy, 
z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 uchwały. Przebiegi 
nieprzekraczalnych linii zabudowy określono na 
rysunku planu. W rejonie wskazanego na rysun-
ku planu punktu formalnie ważnego należy sytu-
owa3 zainwestowanie atrakcyjnie zamykające 
wgląd od strony sąsiedniego zespołu handlowe-
go. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 15  dla każdej nierucho-
mości. 

4. Orientacyjną lokalizację lądowiska śmigłowców 
oraz orientacyjne krawędzie powierzchni stożka 
nalotu (tereny możliwych ograniczeń wysokości 
obiektów0 wskazano na rysunku planu. 

5. Dopuszcza się usunięcie istniejącej zieleni wyso-
kiej oraz wykonanie niezbędnych robót ziem-
nych. 

6. Obsługa komunikacyjna – z ulicy 28 KDD. Do-
puszcza się realizację dojazdu na teren lądowi-
ska od strony ulicy Ogrodowej, drogą we-
wnętrzną (KDWD0, o minimalnych liniach roz-
graniczających jak na rysunku planu. 

7. Ustala się obowiązek realizacji zabezpieczeń 
terenów sąsiadujących z lądowiskiem przed po-
nadnormatywnym hałasem przy startach i lądo-
waniach śmigłowców. 

8. Dopuszcza się dokonywanie podziałów obszaru 
stosownie do potrzeb, w tym w szczególności 

dla ewentualnego wydzielenia pasa drogowego 
w przedłużeniu ulicy 28 KDD – porównaj ustale-
nia w § 39 ust. 3 uchwały. 

§ 17 

3 U,A 
1. Teren realizowanej strażnicy dla jednostki gaśni-
czej Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy, 
z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 uchwały. Przebiegi 
nieprzekraczalnych linii zabudowy określono na 
rysunku planu. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 15 . 

4. Obsługa komunikacyjna – z ulicy 28 KDD 
i z ul. Ogrodowej. 

§ 18 

4 U 
1. Istniejąca stacja LPG – do zachowania lub likwi-
dacji, z dopuszczeniem adaptacji istniejącego za-
inwestowania na funkcje usługowe, usługowo-
produkcyjne lub administrację. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy, 
z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 uchwały. Przebiegi 
nieprzekraczalnych linii zabudowy określono na 
rysunku planu. 

3. Istniejąca wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania. Ustala się minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnych – 15 . 

4. Obsługa komunikacyjna – z ul. Ogrodowej. 

§ 19 

5 A,U 
1. Istniejący budynek administracyjny Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej i korty tenisowe (US0 – 
do zachowania. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy, 
z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 uchwały. Przebiegi 
nieprzekraczalnych linii zabudowy określono na 
rysunku planu. 

3. Istniejąca wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania. Ustala się minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnych – 15 . 

4. Obsługa komunikacyjna – z ul. Ogrodowej. 

§ 20 

6 U/P 
1. Istniejące zainwestowanie usługowo-pro-
dukcyjno-magazynowe – do zachowania. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy, 
z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 uchwały. Przebiegi 
nieprzekraczalnych linii zabudowy określono na 
rysunku planu. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 20 . 

4. Obsługa komunikacyjna – z ulic: 28 KDD 
i 27 KDL. 

5. Zaleca się dokonanie korekt granic obecnej nie-
ruchomości Bekpol poprzez odpowiednią wy-
mianę gruntów dla umożliwienia realizacji pro-
jektowanej ulicy 27 KDL. 
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§ 21 
7 U,M 
1. Teren w części zainwestowany – funkcja miesz-
kaniowa w budynku Wieniawskiego 11 do za-
chowania, pod warunkiem zapewnienia stosow-
nego standardu akustycznego. Dopuszcza się 
adaptowanie istniejącego budynku mieszkalnego 
na cele usługowe lub administracyjne. 

2. mie ogranicza się – z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 
i 6 uchwały – możliwości dokonywania przebu-
dów, nadbudowywania lub rozbudowywania 
istniejącego budynku. 

3. ma terenach w stanie istniejącym niezainwesto-
wanych ustala się – po wydzieleniu pasa terenu 
dla projektowanej ulicy 27 KDL – lokalizację sze-
roko rozumianego zainwestowania usługowego 
lub administracji. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy 
o wysokości do 3 kondygnacji. Przebiegi linii za-
budowy określono na rysunku planu. 

5. Istniejąca wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania. Ustala się minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnych – 20 . 

6. Obsługa komunikacyjna – z ulic: Ogrodowej, 
27 KDL i/lub ul. Równoległej. 

7. Dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgrani-
czających dla poszerzenia wlotu ul. Równoległej 
do ul. Ogrodowej. 

§ 22 
8 M,U 
1. Teren w części zainwestowany – funkcja miesz-
kaniowa w istniejących budynkach do zachowa-
nia pod warunkiem zapewnienia stosownego 
standardu akustycznego. Dopuszcza się adap-
towanie istniejącej zabudowy wskazanej na ry-
sunku planu na szeroko rozumiane cele usługo-
we, administrację lub na nieuciążliwe funkcje 
produkcyjne i magazynowe. Dopuszcza się loka-
lizowanie parkingów obsługujących sąsiednią 
zabudowę usługową. 

2. mie ogranicza się – z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 
i 6 uchwały – możliwości dokonywania przebu-
dów, nadbudowywania lub rozbudowywania 
istniejących budynków wskazanych na rysunku 
planu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. ma terenach w stanie istniejącym niezainwesto-
wanych ustala się – po wydzieleniu pasa terenu 
dla projektowanej ulicy 27 KDL – lokalizację sze-
roko rozumianego zainwestowania usługowego 
lub administracji. 

4. Dopuszcza się sytuowanie nowej zabudowy przy 
zachowaniu linii zabudowy ustalonych na rysun-
ku planu. 

5. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
zabudowy – 3 kondygnacje plus poddasze użyt-
kowe. 

6. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 20 . W wypadku zacho-
wania w istniejących budynkach Równoległa 3 
i 7 funkcji mieszkaniowej – na rysunku planu 
ustalono lokalizacje wymaganych szpalerów zie-
leni izolacyjnej. 

7. Obsługa komunikacyjna – z ulic: Równoległej 
i/lub 27 KDL. 

§ 23 

9 UC,U 
1. Obszar w stanie istniejącym niezainwestowany 
przeznaczony pod lokalizację usług z dopuszcze-
niem realizacji wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego lub/i nieuciążliwych funkcji produk-
cyjnych i magazynowych – po wydzieleniu pasa 
drogowego drogi wewnętrznej 30 KDWD o sze-
rokości minimum 10 m. 

2. Przebiegi linii zabudowy określono na rysunku 
planu. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
zabudowy – 12 m. 

4. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 15 . 

5. Obsługa komunikacyjna – z ulic: Równoległej, 
30 KDWD i/lub 26 KDWL. 

6. Wymaga się zabezpieczenia sąsiednich nieru-
chomości przed zalaniem spływającymi wodami 
deszczowymi. 

§ 24 

10 UC,U 
1. Obszar w stanie istniejącym w części zainwe-
stowany przeznaczony pod lokalizację usług, 
z dopuszczeniem realizacji wielkopowierzchnio-
wego obiektu handlowego – po wydzieleniu pa-
sa drogowego drogi wewnętrznej 30 KDWD 
o szerokości minimum 10 m. 

2. Przebiegi linii zabudowy określono na rysunku 
planu. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
zabudowy – 12 m. 

4. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 15 . 

5. Obsługa komunikacyjna dopuszczana alterna-
tywnie lub łącznie: z drogi 26 KDWL lub 
30 KDWD. 

6. Wymaga się zabezpieczenia sąsiednich nieru-
chomości przed zalaniem spływającymi wodami 
deszczowymi. 

§ 25 

11 U 
1. Istniejąca stacja paliw z urządzeniami towarzy-
szącymi – do zachowania. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy 
usługowej. Przebiegi nieprzekraczalnych linii za-
budowy określono na rysunku planu. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
zabudowy – 3 kondygnacje plus poddasze użyt-
kowe. 

4. W rejonie wskazanego na rysunku planu punktu 
formalnie ważnego dopuszcza się lokalizację 
wielkogabarytowego obiektu reklamowego. 

5. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 20 . 

6. Obsługa komunikacyjna – z drogi 25 KDWL. 
7. Wzdłuż potoku Szczawnik dopuszcza się wy-
dzielenie pasa drogi wewnętrznej (KDWD0 – jak 
na rysunku planu. 

8. Przecinające obszar: kanał sanitarny i wodociąg 
– do zachowania. 
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§ 26 

12 UC,U 
1. Obszar w stanie istniejącym niezainwestowany 
przeznaczony pod lokalizację usług, z dopusz-
czeniem realizacji wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego. 

2. Przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy 
określono na rysunku planu. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
zabudowy – 12 m. 

4. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 15 . 

5. Obsługa komunikacyjna dopuszczana alterna-
tywnie lub łącznie: z drogi 31 KDD, 26 KDWL 
lub poprzez obszar 11 U – po wydzieleniu pasa 
drogi wewnętrznej – z drogi 25 KDWL (porów-
naj ustalenia w § 25 ust. 7 uchwały0. 

6. Wzdłuż potoku Szczawnik dopuszcza się wy-
dzielenie pasa drogi wewnętrznej (KDWD0 – jak 
na rysunku planu. 

7. Przecinające obszar: kanał sanitarny i wodociąg 
– do zachowania. Istniejące: wodociąg Ø 500 
i linia EE 20 kV – dopuszczane do przebudowy. 

8. Wymaga się zabezpieczenia sąsiednich nieru-
chomości przed zalaniem spływającymi wodami 
deszczowymi. 

§ 27 

13 U/P,U 
1. mieruchomoś3 w stanie istniejącym zainwesto-
wana (skład materiałów budowlanych0 – funkcja 
usługowa do zachowania, z dopuszczeniem ad-
aptacji istniejącego zainwestowania na nieuciąż-
liwe cele produkcyjne lub/i magazynowe. 

2. mie ogranicza się – z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 
i 6 uchwały – możliwości dokonywania przebu-
dów, nadbudowywania lub rozbudowywania 
istniejących budynków, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
zabudowy – 3 kondygnacje plus poddasze użyt-
kowe. 

4. Przebiegi linii zabudowy określono na rysunku 
planu. 

5. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnych – 15 . 

6. Obsługa komunikacyjna – z ulicy 31 KDD lub/i 
26 KDWL. 

7. Przecinające obszar: kanał sanitarny i wodociąg 
– do zachowania. 

§ 28 

14 WS,ZP 
15 WS,ZP 
1. Odcinki istniejącego koryta potoku Szczawnik 
i niezainwestowane tereny między potokiem 
a projektowaną obwodnicą – do zachowania 
z dopuszczeniem prowadzenia prac konserwa-
cyjnych i porządkowych oraz realizowania obiek-
tów i urządzeń związanych z zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi. 

2. Ustala się zakaz sytuowania zabudowy. 
3. Istniejąca wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania, jeżeli nie pogarsza warunków ochro-
ny przeciwpowodziowej. 

4. Istniejąca zieleń lasu (ZL0 na obszarze 14 WS,ZP 
– do zachowania. 

5. Ustala się zagospodarowanie terenów oznaczo-
nych (ZP0 zielenią urządzoną, z dopuszczeniem 
sytuowania obiektów reklamowych, kiosków 
itp. – porównaj ustalenia w § 9 uchwały. 

§ 29 
16 WS 
17 WS 
1. Odcinki istniejącego koryta potoku Szczawnik – 
do zachowania z dopuszczeniem prowadzenia 
prac konserwacyjnych i porządkowych oraz re-
alizowania obiektów i urządzeń związanych 
z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi i do-
jazdami do sąsiednich nieruchomości. 

2. Istniejąca wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania, jeżeli nie pogarsza warunków ochro-
ny przeciwpowodziowej. 

§ 30 
18 WS,ZP 
1. Odcinek istniejącego koryta potoku Szczawnik 
i niezainwestowane tereny między potokiem 
a projektowaną obwodnicą – do zachowania 
z dopuszczeniem prowadzenia prac konserwa-
cyjnych i porządkowych oraz realizowania obiek-
tów i urządzeń związanych z zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi. 

2. Ustala się zakaz sytuowania zabudowy. 
3. Istniejąca wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania, jeżeli nie pogarsza warunków ochro-
ny przeciwpowodziowej. 

4. Ustala się zagospodarowanie terenu oznaczone-
go (ZP0 zielenią urządzoną, z dopuszczeniem sy-
tuowania obiektów reklamowych, kiosków itp. – 
porównaj ustalenia w § 9 uchwały. 

§ 31 
19 U,M 
20 U,M 
1. Istniejące nieruchomości mieszkaniowe – funk-
cja do zachowania, pod warunkiem zapewnienia 
stosownego standardu akustycznego. Dopusz-
cza się adaptowanie istniejących budynków 
mieszkalnych na szeroko rozumiane cele usłu-
gowe. 

2. mie ogranicza się – z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 
i 6 uchwały – możliwości przebudowywania ist-
niejących budynków. 

3. Ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy, 
dopuszczając zastępowanie istniejących budyn-
ków nowymi, o zbliżonych gabarytach. 

4. Od strony projektowanej obwodnicy dopuszcza 
się realizację ogrodzeń pełnych. 

5. Obsługa komunikacyjna – z ul. Równoległej, jak 
w stanie istniejącym. 

§ 32 
21 U,M 
1. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i przedszkole 
– funkcja mieszkaniowa dopuszczana do za-
chowania, pod warunkiem zapewnienia stosow-
nego standardu akustycznego. Budynek przed-
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szkola do adaptacji na cele administracyjne lub 
usługowe. 

2. Budynek  obecnego  przedszkola (Wieniawskie-
go 310 to obiekt o walorach zabytkowych pod-
legający ochronie konserwatorskiej – porównaj 
ustalenia w § 8 ust. 1 i 2 uchwały. mie dopusz-
cza się jego rozbudowywania ani nadbudowy-
wania. 

3. Ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy. 
4. Od strony projektowanej obwodnicy dopuszcza 
się realizację ogrodzeń pełnych. 

5. Obsługa komunikacyjna – z ul. Równoległej, jak 
w stanie istniejącym lub z projektowanej drogi 
wewnętrznej 30 KDWD. 

§ 33 

22 KDG (ul. Wieniawskieuo) 

1. Droga wojewódzka nr 376 – projektowany od-
cinek drogi głównej – zachodniej obwodnicy 
Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej; dwujez-
dniowej, czteropasowej, prowadzącej ruch auto-
busowy. Ustala się przekrój uliczny projektowa-
nej obwodnicy. 

2. Ustala się, że ul. Wieniawskiego nie będzie bez-
pośrednio obsługiwa3 obszaru objętego planem. 
ma obszarze objętym planem dopuszcza się loka-
lizowanie włączeń służących powiązaniu ob-
wodnicy z systemem ulic obsługujących zainwe-
stowanie – jak na rysunku planu. 

3. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizowanie obiektów budowlanych i urządzeń 
technicznych związanych z prowadzeniem, za-
bezpieczeniem i obsługą ruchu pojazdów (w tym 
związanych z ochroną przed powodzią0 oraz 
urządzeń związanych z potrzebami zarządzania 
drogą, w szczególności urządzeń odwadniają-
cych jej koronę. W liniach rozgraniczających 
ul. Wieniawskiego dopuszcza się również lokali-
zowanie obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń obsługują-
cych komunalny system komunikacji zbiorowej. 

4. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizowanie ekranów dźwiękochłonnych 
i ogrodzeń drogowych oraz nasadzenia zieleni 
o charakterze krajobrazowym lub/i izolacyjnym. 

5. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
realizację przejś3 pieszych – podziemnych lub 
prowadzonych ponad jezdniami. 

6. Ustala się realizację pełnego (trójwlotowego0 
skrzyżowania z ul. Ogrodową. Dopuszcza się 
przebudowywanie istniejących wlotów do ob-
wodnicy ulicy nortecznej, ulicy prowadzącej do 
zespołu wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych oraz dawnej ul. Wieniawskiego. 

7. Istniejące włączenie z obwodnicy na stację paliw 
(działka nr 228 leżąca poza granicami obszaru 
objętego planem w rejonie włączenia ul. Ogro-
dowej0 – do likwidacji. 

8. Dopuszcza się przebudowę skanalizowanego 
odcinka Szczawnika i realizowanie urządzeń 
i obiektów dla jego obsługi. 

9. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ist-
niejące w pasie drogowym – do zachowania, 
z dopuszczeniem  ich  przebudowy lub likwidacji 

na odcinkach zbliżeń lub przecię3 z projekto-
wanymi jezdniami – za zgodą zarządcy drogi. 

10. Dopuszcza się dokonywanie niezbędnych sca-
leń i podziałów terenu, w szczególności dla 
skorygowania przebiegów linii rozgraniczają-
cych na odcinkach wskazanych na rysunku 
planu poprzez zastosowanie orientacyjnych linii 
rozgraniczających. 

§ 34 

23 KDL (o. ul. Wieniawskieuo) 

Krótki odcinek pasa drogowego dawnej ul. Wie-
niawskiego przy włączeniu do obwodnicy – do za-
chowania, jak na rysunku planu. 

§ 35 

24 KDL (ul. Ourooowa) 

1. Pas drogowy odcinka istniejącej ulicy lokalnej, 
jednojezdniowej, dwupasowej. Ustala się prze-
krój uliczny. Dopuszcza się prowadzenie ruchu 
środków komunikacji miejskiej. Szerokoś3 linii 
rozgraniczających – jak w stanie istniejącym. 

2. Dopuszcza się przedłużenie jezdni ul. Ogrodowej 
w kierunku południowo-wschodnim. 

3. Ustala się zachowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej istniejących w pasie drogowym ulicy, 
dopuszczając ich przebudowy. W uzgodnieniu 
z administratorem ulicy dopuszcza się realizację 
nowych odcinków sieci, w szczególności 
w związku z realizacją obwodnicy i konieczno-
ścią dokonywania przełożeń tras sieci istnieją-
cych. 

4. W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się 
lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń obsługują-
cych komunalny system komunikacji zbiorowej. 

5. mie ogranicza się – z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 
uchwały – możliwości wprowadzania nasadzeń 
szpalerów przyulicznej zieleni wysokiej i krze-
wów. 

§ 36 

25 KDWL 
1. Istniejąca droga wewnętrzna łącząca ul. Wie-
niawskiego z zespołem wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych, prowadząca ruch auto-
busowy – do zachowania jak na rysunku planu. 
Ustala się przekrój półuliczny lub uliczny. 

2. Ustala się zachowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej istniejących w pasie drogowym ulicy, 
dopuszczając ich przebudowy. 

3. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń obsługują-
cych komunalny system komunikacji zbiorowej. 

§ 37 

26 KDWL 
1. Istniejąca droga wewnętrzna jednojezdniowa, 
dwupasowa, obsługująca zespół wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych, na od-
cinku wschodnim prowadząca ruch autobusowy 
– do zachowania i przedłużenia w kierunku ulicy 
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Ogrodowej, jak na rysunku planu. Ustala się 
przekrój uliczny lub półuliczny. 

2. Minimalną szerokoś3 pasa drogowego ustalono 
na rysunku planu. Dopuszcza się poszerzenie linii 
rozgraniczających w kierunku południowo-
wschodnim. 

3. Dopuszcza się przedłużenie drogi w kierunku 
północno-wschodnim. 

4. Ustala się zachowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej istniejących w pasie drogowym ulicy, 
dopuszczając ich przebudowy. 

5. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruk-
tury technicznej oraz obiektów i urządzeń obsłu-
gujących komunalny system komunikacji zbio-
rowej. 

§ 38 

27 KDL (ulica projekaowana) 

1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa, 
dwupasowa, łącząca zespół wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych z ul. Ogrodową. 
Dopuszcza się prowadzenie ruchu środków ko-
munikacji miejskiej. Ustala się przekrój półuliczny 
lub uliczny. 

2. Minimalną szerokoś3 pasa drogowego ustalono 
na rysunku planu. Dopuszcza się poszerzenie linii 
rozgraniczających ulicy. 

3. Ustala się warunek przebudowy istniejącej sieci 
elektroenergetycznej Sm kolidującej z projekto-
wanym przebiegiem ulicy. 

4. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruk-
tury technicznej oraz obiektów i urządzeń obsłu-
gujących komunalny system komunikacji zbio-
rowej. 

§ 39 

28 KDD 

1. Krótka, w części istniejąca ulica dojazdowa – 
jednojezdniowa, dwupasowa, zakończona pla-
cem nawrotowym. Szerokoś3 w liniach rozgra-
niczających – jak na rysunku planu. 

2. W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się 
lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

3. Dopuszcza się przedłużenie ulicy w kierunku 
północno-wschodnim w przypadku wytyczenia 
na obszarze 1 UC,KS drogi wewnętrznej biegną-
cej po terenie (KS0 równolegle do elewacji obiek-
tu Castoramy. 

§ 40 

29 KDD (ul. Równoleuła) 

1. Istniejąca ulica dojazdowa – jednojezdniowa, 
odcinkami dwupasowa – do zachowania i prze-
budowy na odcinku północnym – jak na rysunku 
planu (porównaj również ustalenia w § 29 
ust. 1, § 31 ust. 5 i § 32 ust. 5 uchwały0. 

2. Przebieg linii rozgraniczających – jak na rysunku 
planu. 

3. Ustala się zachowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej istniejących w pasie drogowym ulicy, 
dopuszczając ich przebudowy. 

4. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

§ 41 

30 KDWD 

1. Projektowana droga wewnętrzna jednojezdnio-
wa, dwupasowa, obsługująca w szczególności 
zespół projektowanego zainwestowania na ob-
szarach 9 UC,U i 10 UC,U oraz zapewniająca 
połączenie ul. Równoległej z drogą 25 KDWL. 
Ustala się przekrój uliczny lub półuliczny. 

2. Minimalna szerokoś3 pasa drogowego – 10 m, 
zalecana szerokoś3 – 12 m. Dopuszcza się po-
szerzenie linii rozgraniczających w kierunku 
wschodnim. 

3. Ustala się zachowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej istniejących w pasie drogowym ulicy, 
dopuszczając ich przebudowy. 

4. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

§ 42 

31 KDD 

1. Krótka istniejąca ulica dojazdowa – jednojez-
dniowa, dwupasowa – do zachowania. 

2. Szerokoś3 linii rozgraniczających – jak w stanie 
istniejącym, z dopuszczeniem poszerzenia linii 
rozgraniczających w kierunku południowo-
wschodnim. 

3. Ustala się zachowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej istniejących w pasie drogowym ulicy, 
dopuszczając ich przebudowy. 

4. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

R o z d z i a ł  4 

Usaalenia ooayczące zasao realizacji planu 

§ 43 

Szczeuółowe  zasaoy  i  warunki  scalania 
oraz pooziału nieruchomości objęaych planem 

1. Przedstawione na rysunku planu projektowane 
linie podziałów wewnętrznych nieruchomości 
mają charakter orientacyjny i nie przesądzają 
przebiegów granic nieruchomości. 

2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucho-
mości z ustaleniami planu należy ustali3, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu 
jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwoś3 
zgodnego z planem zagospodarowania działek 
gruntu. 

3. Wydzielane działki winny posiada3 dostęp do 
ustalonych w planie dróg publicznych – bezpo-
średni lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. 
Dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych 
dopuszcza się ustalanie służebności przejazdu. 

4. ma obszarze objętym planem nie wyznaczono 
obszarów wymagających przeprowadzenia sca-
leń nieruchomości i ich ponownego podziału. 
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§ 44 

Sposób i aermin aymczasoweuo zauospooarowania, 
urząozania i użyakowania aerenów 

1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieru-
chomości jak w stanie istniejącym, pod warun-
kiem uporządkowania niezagospodarowanych 
nieruchomości. 

2. Poza terenami dróg publicznych na niezabudo-
wanych terenach mogą by3 czasowo lokalizo-
wane w szczególności: parkingi, nieuciążliwe 
obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia go-
spodarki komunalnej. 

§ 45 

Saawki procenaowe, na poosaawie kaórych usaala 
się opłaaę,  o kaórej mowa w ara. 36 usa. 4  usaawy 

o planowaniu i zauospooarowaniu przesarzennym 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 
10 30  – dla obszarów lokalizacji wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych; 

20 15  – dla pozostałych obszarów. 

R o z d z i a ł  5 

Usaalenia końcowe 

§ 46 

W przypadku zmiany nazw ulic użytych w uchwale 
– odpowiednie ustalenia należy dostosowa3 do 
zmian, co nie wymaga przeprowadzenia procedury 
zmiany planu. 

§ 47 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Wałbrzycha. 

§ 48 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODmICZECA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 
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Załącznik nr 1 oo uchwały Raoy Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXIV/209/08 z onia 
29 kwieania 2008 r. (poz. 1856) 
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Załącznik nr 2 oo uchwały Raoy Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXIV/209/08 z onia 
29 kwieania 2008 r. (poz. 1856) 

 
 
 

Rozsarzyunięcie o sposobie realizacji inwesaycji 
z zakresu infrasarukaury aechnicznej usaalonych w planie 

oraz zasaoach ich finansowania 
 
 
1. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istnie-
jącym terenem w części zainwestowanym. majwiększymi istniejącymi obiektami są hale 
Auchan i Castoramy. Teren jest wyposażony w sieci infrastruktury technicznej. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wy-
stąpi koniecznoś3 realizacji ze środków komunalnych nowych sieci i urządzeń systemu 
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, prócz inwestycji związanych z realizacją projek-
towanej zachodniej obwodnicy miasta i centrum ratownictwa w rejonie ul. Ogrodowej 
oraz w związku z realizacją gminnego systemu ochrony przed powodzią (rejon Szczawni-
ka0. Potrzeba partycypowania w tych inwestycjach została przesądzona wcześniejszymi 
ustaleniami i nie jest wynikiem uchwalenia niniejszego planu. 

3. Zasady przebudowy i rozbudowy systemu sieci sanitarnych związanych z realizacją no-
wych obiektów usługowych – w tym WOH – należy określi3 w stosownym porozumieniu 
zawartym pomiędzy władzami Wałbrzycha a inwestorami obiektów. 

4. Źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w ust. 2 i 3, będzie: budżet miasta, 
fundusze inwestorów oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych 
funduszy celowych. 

5. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne, związane 
z zaopatrzeniem w gaz i ciepło zdalaczynne będzie realizowane zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w ustawie Prawo energetyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez 
Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. i operatora systemu gazowniczego. 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 oo uchwały Raoy Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXIV/209/08 z onia 
29 kwieania 2008 r. (poz. 1856) 

 
 
 

Rozsarzyunięcie o sposobie rozpaarzenia uwau 
zułoszonych oo projekau planu 

 
 
W trakcie wyłożenia dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

do publicznego wglądu, to jest w okresie od 25 stycznia do 15 lutego 2008 r. – do projektu 
planu nie zgłoszono uwag. 

W trakcie ustawowo określonych 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia – do pro-
jektu planu nie zgłoszono uwag. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
NR XXIV/210/08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscoweuo planu zauospooarowania przesarzenneuo 
obszaru cenaralnej części śróomieścia – rejonu ulic 1 Maja–Limanowskieuo 
                                            w Wałbrzychu 

 ma podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. mr 142, poz. 1591 
z późn. zm.0 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. mr 80, poz. 717 z późn. zm.0, 
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XI/117/2007 z dnia 
30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnej części śródmie-
ścia – rejonu ulic 1 Maja–Limanowskiego w Wałbrzychu, po stwierdzeniu 
zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej nr XI/154/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. z późn. zm. uchwala 
się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przeomioa i zakres usaaleń planu 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru centralnej części śródmie-
ścia – rejonu ulic 1 Maja–Limanowskiego 
w Wałbrzychu, zwany dalej planem. 

§ 2 

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysu-
nek planu – załącznik graficzny w skali 1:1000. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały – niebędą-
cymi ustaleniami planu – są: 
10 załącznik nr 2 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej ustalonych w planie oraz zasa-
dach ich finansowania”; 

20 załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

§ 3 

1. W planie określono: 
10 w rozdziale 2 i 3 uchwały i/lub na rysunku 
planu: 
a0 przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

b0 zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c0 zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, 

d0 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, 

e0 wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych, 

f0 parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy, 

g0 granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, 

h0 szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, 

i0 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

j0 granice obszaru rewitalizacji istniejącego 
zagospodarowania, 

k0 granice obszaru przeznaczonego pod bu-
dowę wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego; 

20 w rozdziale 3 i 4 uchwały: 
a0 szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem, 

b0 sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów; 

30 w rozdziale 4 uchwały – stawki procentowe, 
na podstawie których ustala się opłatę, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to: 
przebiegi linii rozgraniczających i linii podziałów 
wewnętrznych – z zastrzeżeniem ust. 5, ustale-
nia dotyczące istniejącej zabudowy, przebiegi li-
nii zabudowy, lokalizacja istniejącej i projekto-
wanej zieleni wysokiej, lokalizacje punktów for-
malnie ważnych i przebieg granicy opracowania. 
Ustalone w planie lokalizacje wjazdów i przy-
stanków autobusowych mogą by3 dostosowane 
do wyników studium komunikacyjnego obszaru 
śródmieścia uwzględniającego zasady transportu 
zbiorowego i organizację ruchu, po jego przyję-
ciu przez władze Wałbrzycha. 
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3. ma rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla 
poszczególnych obszarów wydzielanych liniami 
rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia licz-
bowe i literowe (które nie są ustaleniami funk-
cjonalnymi planu0, służące powiązaniu rysunku 
planu z ustaleniami tekstowymi, w szczególno-
ści zawartymi w rozdziale 3 uchwały. Oznacze-
nia literowe wskazują na przeważające (podsta-
wowe0 funkcje obszarów. Tereny dróg publicz-
nych i wewnętrznych oznaczono odpowiednio 
KD i KDW. 

4. ma rysunku planu niektóre obszary podzielono 
liniami podziałów wewnętrznych, nadając nie-
którym tak wydzielonym terenom oznaczenia li-
terowe w nawiasach. Ustalenia dla tych tere-
nów zawarto w rozdziale 3, w ustaleniach 
szczegółowych. 

5. Przebiegi linii podziałów wewnętrznych mają 
charakter orientacyjny i mogą by3 korygowane, 
jeżeli wymaga tego np. program sytuowanej in-
westycji, pod warunkiem zachowania wymogów 
określonych w ustaleniach szczegółowych oraz 
możliwości realizacji funkcji i spełnienia zasad 
zagospodarowania ustalonych w planie. 

§ 4 

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują 
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, za-
sady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, zasady ochrony dóbr kultury 
i środowiska oraz reguły realizacji zagospodaro-
wania, zawarte w ustaleniach tekstowych 
w rozdziałach 2 i 4 uchwały. 

2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgra-
niczającymi na obszary o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania. Obsza-
rom, którym nadano oznaczenia liczbowe i lite-
rowe, odpowiadają ustalenia szczegółowe za-
warte w rozdziale 3 uchwały. 

3. W planie ustalono przeważające (podstawowe0 
funkcje obszarów wydzielanych liniami rozgrani-
czającymi. Wyznaczono obszary o jednej, prze-
sądzonej funkcji podstawowej oraz obszary, któ-
re są przeznaczane pod dwie lub więcej funkcji 
(alternatywnie lub łącznie, wg ustaleń szczegó-
łowych0. Przeważająca funkcja obszaru winna 
sta3 się w trakcie realizacji ustaleń planu domi-
nującą formą wykorzystania terenu. nunkcje do-
puszczalne oraz warunki ich dopuszczenia okre-
ślają szczegółowe ustalenia tekstowe. 

4. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek 
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesą-
dzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni 
publicznych lub działek – jeżeli ustalenia szcze-
gółowe nie stanowią inaczej. Orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą by3 w postępowaniach lo-
kalizacyjnych oraz w projektach podziału terenu 
korygowane na podstawie opracowań o więk-
szym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, 
jeżeli wymaga tego w szczególności program sy-
tuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowa-
nia możliwości realizacji funkcji i spełnienia za-
sad zagospodarowania ustalonych planem dla 
wszystkich terenów. 

5. ma rysunku planu przedstawiono przebiegi obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
ma obowiązujących liniach zabudowy wymaga 
się sytuowania elewacji budynków, dopuszcza-
jąc cofnięcie 30  długości ściany od określają-
cej jej usytuowanie obowiązującej linii zabudo-
wy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają 
w szczególności wykusze, zadaszenia przedwej-
ściowe, podesty i schody oraz okapy wysunięte 
mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu budynku. 

6. Przestawione na rysunku planu krawężniki jezdni 
nie są ustaleniem planu i mogą by3 korygowane 
stosownie do potrzeb, pod warunkiem zacho-
wania możliwości realizacji funkcji i spełnienia 
zasad zagospodarowania ustalonych planem dla 
wszystkich terenów. 

7. Użyte w uchwale określenia: „ustala się”, „wy-
maga się”, „winny” i „należy” formułują wyma-
gania, które są ustaleniami planu. 

8. Użyte w planie określenie „kondygnacja” 
w ustaleniach dotyczących wysokości projekto-
wanej zabudowy dotyczy kondygnacji realizo-
wanych w całości powyżej poziomu posadowie-
nia parteru obiektu. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie i warunki zauospooarowania 
aerenów 

§ 5 

Przeznaczenie aerenów – poosaawowe usaalenia 
funkcjonalne 

1. Obszar objęty planem – zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wałbrzycha” – leży w całości w granicach 
obszaru wielofunkcyjnego, na terenie oznaczo-
nym I 3.1. Istniejący zespół staromiejskiej zabu-
dowy wymagający przekształceń funkcjonalnych 
i strukturalnych oraz działań rehabilitacyjnych 
zabudowy i zagospodarowania terenu pełni 
funkcję centrum usługowo-handlowego i admini-
stracyjnego miasta, gdzie dopuszcza się lokali-
zowanie wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. 

2. mie ogranicza się możliwości funkcjonalnego 
przekształcania istniejącego zagospodarowania 
dla sytuowania na całym obszarze usług – 
w tym handlu – oraz administracji i mieszkalnic-
twa, przy zapewnieniu właściwej obsługi komu-
nikacyjnej i stosownej liczby miejsc postojowych 
– jak w § 13 uchwały. 

3. ma obszarze objętym planem dopuszcza się loka-
lizowanie wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych bez ograniczeń dotyczących po-
wierzchni sprzedaży. 

4. ma całym obszarze wyklucza się lokalizowanie 
stacji paliw. ma całym obszarze wyklucza się lo-
kalizowanie obiektów produkcyjnych i rzemieśl-
niczych mogących oddziaływa3 na tereny niena-
leżące do inwestora. 

5. ma wszystkich terenach poza rejonami wskaza-
nych na rysunku planu punktów formalnie waż-
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nych dopuszcza się lokalizowanie niewielkich, 
nieuciążliwych urządzeń i obiektów gospodarki 
komunalnej – w szczególności: komór ciepłow-
niczych, pompowni wody, przepompowni ście-
ków, separatorów ropopochodnych, trafostacji – 
na ewentualnie wydzielonych działkach o po-
wierzchni do 150 m2, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 
i § 13 ust. 7 uchwały, o ile ustalenia szczegó-
łowe nie stanowią inaczej. 

6. ma terenach lokalizacji wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych dopuszcza się lokalizowa-
nie mieszkalnictwa wielorodzinnego jako funkcji 
uzupełniającej, ustalając maksymalny dopusz-
czany udział funkcji mieszkaniowej na 15  po-
wierzchni użytkowej projektowanego zespołu 
zabudowy. 

§ 6 

Zasaoy ochrony i kszaałaowania łaou 
przesarzenneuo 

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych 
wydzielanych obszarów ustalono zasady prze-
kształcania istniejącego zainwestowania oraz 
określono wymagania dotyczące sposobów za-
gospodarowania terenów. 

2. Gabaryty projektowanej zabudowy oraz w nie-
których przypadkach wskaźniki zagospodarowa-
nia terenu ustalone zostały dla poszczególnych 
obszarów w rozdziale 3 uchwały. 

3. W punktach formalnie ważnych wskazanych na 
rysunku planu wymaga się sytuowania obiektów 
o reprezentacyjnej architekturze. Zagospodaro-
wanie nieruchomości w tych miejscach winno 
uwzględnia3 ich eksponowaną lokalizację, 
w szczególności poprzez organizowanie tam 
placów przedwejściowych i wyposażanie prze-
strzeni publicznych w ozdobne elementy małej 
architektury. 

4. Dopuszcza się rozbudowy i przebudowy istnieją-
cych budynków z zastrzeżeniem ust. 5 i § 8 
uchwały – jeżeli ustalenia szczegółowe nie sta-
nowią inaczej lub jeżeli ustalone w planie 
wskaźniki nie wykluczają takiej możliwości. 

5. Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdzia-
le 3 nie stanowią inaczej – rozbudowy 
i przebudowy winny respektowa3 warunki: 
10 kąt spadku połaci dachowych nad częścią 
dobudowywaną lub przebudowywaną winien 
by3 równy kątowi głównej istniejącej połaci 
dachowej; 

20 dach części dobudowywanych lub rozbudo-
wywanych należy pokry3 tym samym mate-
riałem i w takim samym kolorze, co pokrycie 
dachu istniejącego; 

30 dopuszcza się przebudowywanie dachów 
płaskich na dachy strome; kąt spadku połaci 
dachowych i rodzaj pokrycia należy dostoso-
wa3 do spadków i pokrycia dachu budynku 
istniejącego na jednej z sąsiednich działek; 

40 jeżeli istniejący budynek posiada oś symetrii 
– należy zachowa3 tę symetrię. 

  6. Dopuszcza się – z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 
i jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w roz-
dziale 3 uchwały nie stanowią inaczej – nadbu-
dowywanie istniejących budynków do wysoko-
ści nieprzekraczającej wysokości najwyższego 
budynku na działkach bezpośrednio sąsiednich. 
Geometria i pokrycie dachu nadbudowywanej 
części  budynku – jak  dach  budynku  istnieją-
cego na jednej z działek bezpośrednio sąsied-
nich. 

  7. Dopuszcza się lokalizację budynków bezpo-
średnio przy granicach działek, o ile nie narusza 
to ustalonych planem nieprzekraczalnych linii 
zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z prze-
pisami odrębnymi, a w szczególności dotyczą-
cymi ochrony przeciwpożarowej. 

  8. ma całym obszarze objętym planem zabrania się 
lokalizowania naziemnych zbiorników propanu-
butanu lub oleju opałowego. 

  9. Przy projektowaniu kolorystyk istniejących 
i projektowanych budynków wyklucza się sto-
sowanie kolorów podstawowych, dalekich od 
naturalnych barw stosowanych w elewacjach 
w przeszłości oraz umieszczanie na elewacjach 
elementów odblaskowych. Wyklucza się sto-
sowanie w elewacjach okładzin z tworzyw 
sztucznych i umieszczanie na elewacjach od 
strony przestrzeni publicznych szpecących 
elementów instalacji. 

10. Wymaga się, aby projekty elementów informa-
cji wizualnej i reklamy umieszczane na budyn-
kach przedstawiane były na zdjęciach doku-
mentujących inne, istniejące już w sąsiedztwie 
reklamy i szyldy dla stwierdzenia, czy nowe 
elementy usytuowaniem, kolorystyką i gabary-
tami odpowiadają elementom istniejącym lub/i 
charakterowi budynku, na którym mają by3 
mocowane. 

§ 7 

Zasaoy ochrony śrooowiska, przyrooy i krajobrazu 
kulauroweuo 

1. Dla określenia dopuszczanego poziomu hałasu 
ustala się zaliczanie obszaru objętego planem do 
grupy 4 „tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców”. 

2. Projektowaną zabudowę należy podłącza3 do 
sieci kanalizacyjnych. 

3. Skład ścieków odprowadzanych do kanalizacji 
komunalnej powinien odpowiada3 możliwościom 
technologicznym komunalnych urządzeń oczysz-
czających. Dla ochrony gruntów i wód podziem-
nych utwardzone nawierzchnie narażone na kon-
takt z substancjami ropopochodnymi należy wy-
posaża3 w urządzenia, w których wody opado-
we winny by3 oczyszczane przed ich odprowa-
dzeniem do kanalizacji deszczowej. 

4. W przypadku realizowania nowych kotłowni 
lokalnych wymaga się stosowania paliw zapew-
niających dotrzymywanie obowiązujących norm 
emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazu 
przewodowego. 

5. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe 
i sieci  infrastruktury  technicznej  nie  narusza3 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego mr 162 –  11480  – Poz. 1857 
 

systemów korzeniowych drzew, prowadząc ro-
boty ziemne – w miarę możliwości – poza za-
sięgiem ich koron. Wymaga się zabezpieczania 
drzew na placach budów dla ich ochrony przed 
zniszczeniem mechanicznym. 

  6. ma rysunku planu ustalono lokalizacje zespołów 
zieleni – nasadzenia powinny by3 realizowane 
w trakcie zagospodarowywania poszczegól-
nych terenów. 

  7. mie ogranicza się – jeżeli ustalenia szczegółowe 
zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej – 
możliwości wprowadzania innych, nieokreślo-
nych na rysunku planu nasadzeń, o ile nie stoi 
to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu 
i nie ogranicza możliwości realizowania ustalo-
nego planem zainwestowania. 

  8. ma rysunku planu wskazano istniejącą zieleń 
wysoką – do zachowania. Dopuszcza się usu-
wanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego 
ich stan zdrowotny. 

  9. W przypadkach uzasadnionych programem 
planowanych inwestycji, jeżeli ustalenia szcze-
gółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się 
wycinanie pojedynczych wartościowych istnie-
jących drzew, pod warunkiem opracowania 
szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji całej 
zieleni wysokiej rosnącej na zagospodarowy-
wanej nieruchomości. 

10. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości 
związane z realizacją i funkcjonowaniem pro-
jektowanego zainwestowania nie wykraczały 
poza granice nieruchomości należących do in-
westorów. 

11. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego i rewi-
talizacji istniejącego zagospodarowania okre-
ślono w § 8 oraz w ustaleniach szczegółowych 
zawartych w rozdziale 3 uchwały. 

§ 8 

Zasaoy  ochrony  ozieozicawa  kulauroweuo 
i zabyaków oraz oóbr kulaury współczesnej 

1. ma rysunku planu przedstawiono granicę objęte-
go ścisłą ochroną konserwatorską historycznego 
układu urbanistycznego Starego Miasta w Wał-
brzychu wpisanego do rejestru zabytków dnia 
8 grudnia 1977 r. – nr rejestru 689/WŁ. 

2. W granicach obszaru wpisanego do rejestru za-
bytków ustala się bezwzględny priorytet wyma-
gań i ustaleń konserwatorskich nad względami 
wynikającymi z prowadzonej działalności inwe-
stycyjnej, gospodarczej i usługowej. Działania 
konserwatorskie zmierzają na tym obszarze do 
zachowania i uczytelnienia historycznego układu 
przestrzennego i konserwacji jego głównych 
elementów: rozplanowania i przebiegu głównych 
ciągów komunikacyjnych, kompozycji wnętrz 
urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, 
kompozycji układów zieleni zabytkowej oraz hi-
storycznych podziałów własnościowych i spo-
sobu użytkowania terenów. Działalnoś3 inwe-
stycyjna, budowlana oraz przebudowy, remonty, 
adaptacje, dostosowanie do współczesnych 
funkcji oraz podziały nieruchomości znajdujących 
się w obszarze strefy wymagają pozwolenia wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. W granicach obszaru wpisanego do rejestru za-
bytków: 
10 zachowuje się historyczny układ przestrzenny 
– rozplanowanie placów, przebiegi ulic 
i przechodów, układ bloków zabudowy oraz 
historyczne linie zabudowy; ochronie podle-
gają wartościowe zachowane perspektywy 
i pierzeje ulic; 

20 przebiegi linii zabudowy określono na rysunku 
planu; gabaryty projektowanej zabudowy, 
a w szczególności liczba kondygnacji oraz 
kształt dachu oraz podziały architektoniczne 
elewacji winny odpowiada3 charakterowi hi-
storycznej zabudowy; 

30 zabudowę uzupełniającą należy realizowa3 po 
przeprowadzeniu badań archeologicznych, 
w miarę możliwości wykorzystując historycz-
ne przekazy ikonograficzne dla dostosowania 
nowych obiektów do historycznej kompozycji 
całego zespołu, to jest dla zachowania histo-
rycznych gabarytów, podziałów elewacji 
i proporcji powierzchni otworów do po-
wierzchni elewacji. 

4. ma rysunku planu oznaczono obiekt wpisany do 
rejestru zabytków. Działalnoś3 inwestycyjna, 
budowlana oraz przebudowy, remonty, adapta-
cje i dostosowanie do współczesnych funkcji 
obiektu wymagają pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

5. Obiekty, zespoły i założenia urbanistyczne wpi-
sane do rejestru zabytków objęte są rygorami 
ochrony konserwatorskiej wynikającymi z prze-
pisów prawa powszechnego, w szczególności 
określonych w art. 5, 12, 25, 27, 28, 30, 36, 
49 i 50 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
mr 162, poz. 1568 z późn. zm.0. 

6. ma rysunku planu oznaczono trwale adaptowane 
obiekty o walorach zabytkowych wpisane do 
ewidencji zabytków. Inwestor przed rozpoczę-
ciem remontu lub przebudowy obiektu znajdują-
cego się w ewidencji zabytków winien uzyska3 
opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

7. W budynkach wpisanych do ewidencji zabyt-
ków: 
10 ustala się zakaz pozbawiania elewacji histo-
rycznych elementów zdobniczych oraz wy-
móg usunięcia elementów współczesnych 
(w tym dobudówek0 dysharmonizujących z 
zabudową objętą ochroną konserwatorską; 

20 w przypadku remontu lub/i wymiany witryn, 
okien i drzwi należy zachowa3 bądź przywró-
ci3 pierwotną wielkoś3 otworów, tradycyjne 
podziały skrzydeł oraz istniejące dekoracje 
powiązane z tymi otworami (obramienia, na-
dokienniki, parapety, podokienniki0; 

30 dopuszcza się wymianę stolarki otworowej 
na nową w całości drewnianą, przy zacho-
waniu historycznych podziałów okien; 

40 w wypadku konieczności dokonywania uzu-
pełnień tynków lub realizacji dociepleń ustala 
się wymóg stosowania tynków o fakturze 
i barwie zbliżonej do oryginalnych oraz wy-
móg odtworzenia pierwotnych form opasek 
okiennych; 
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50 w pokryciach dachowych ustala się wymóg 
stosowania dachówki ceramicznej o barwie 
zbliżonej do oryginalnej. 

  8. Ustalenia szczegółowe dotyczące budynków 
o walorach historycznych zawarto w ustale-
niach dla poszczególnych terenów w rozdziale 
3 uchwały. 

  9. W wypadku uzasadnionej konieczności rozbiór-
ki budynku wpisanego do ewidencji zabytków 
– w szczególności gdy jest to uzasadnione 
względami technicznymi lub wynika z ustaleń 
planu – inwestor jest zobowiązany przekaza3 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków do-
kumentację obiektu, której zakres określą służ-
by nadzoru konserwatorskiego. 

10. W rejonie oznaczonego na rysunku planu sta-
nowiska archeologicznego w trakcie prowa-
dzenia robót ziemnych obowiązuje zapewnienie 
nadzoru archeologicznego i – w razie koniecz-
ności – przeprowadzenie wyprzedzających ba-
dań archeologicznych. ma te prace należy uzy-
ska3 pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

11. ma całym obszarze objętym planem w razie 
odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu 
o cechach zabytku, należy wstrzyma3 prace, 
zabezpieczy3 miejsce odkrycia i przedmiot 
i zawiadomi3 o odkryciu wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. 

12. Ustala się zachowanie i renowację historycz-
nych elementów wyposażenia przestrzeni pu-
blicznych, w szczególności bruków kamien-
nych, ogrodzeń, furtek i bram, kamiennych mu-
rów i schodów. 

13. W przestrzeniach publicznych ustala się przy-
wrócenie nawierzchni kamiennej na ciągach 
pieszych oraz zaleca się wymianę oświetlenia 
ulicznego w nawiązaniu do historycznego cha-
rakteru zespołu staromiejskiego. 

§ 9 

Wymauania wynikające z poarzeb kszaałaowania 
przesarzeni publicznych 

1. Przestrzeniami publicznymi na obszarze objętym 
planem są tereny ulic oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDZ, KDL, KDD i KDWD oraz 
ciągi piesze (KP0. 

2. W określonych na rysunku planu przestrzeniach 
publicznych nie dopuszcza się sytuowania obiek-
tów kubaturowych, z wyjątkiem kiosków z ga-
zetami, budek telefonicznych i wiat przystanko-
wych. 

3. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się realizacji nowych 
ogrodzeń pełnych. Dopuszcza się w szczególno-
ści ogradzanie posesji ogrodzeniami kutymi, ażu-
rowymi, na podmurówce. 

4. Zabrania się sytuowania reklam: 
10 na skwerach i w szpalerach drzew oraz na 
drzewach i w odległości mniejszej niż 1 m od 
zasięgu ich koron; 

20 na obiektach sytuowanych dla ozdoby ulic 
i skwerów (fontannach, rzeźbach, latarniach0; 

30 w odległości mniejszej niż 1 m od ścieżek 
rowerowych; 

40 na terenach oznaczonych symbolem ZP; 
50 we wskazanych na rysunku planu punktach 
formalnie ważnych. 

5. Umieszczanie wolno stojących reklam i znaków 
nie może powodowa3 utrudnień w komunikacji 
pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności 
na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sy-
gnałów drogowych – dla zapewnienia bezpie-
czeństwa użytkownikom ciągów komunikacyj-
nych. 

6. Pozostałe wymagania dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 3 
uchwały, w ustaleniach szczegółowych doty-
czących dróg. 

§ 10 

Parameary i wskaźniki kszaałaowania zabuoowy 
oraz zauospooarowania aerenu 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów 
zawarto w § 6 i 8 oraz w rozdziale 3 uchwały, 
w ustaleniach szczegółowych dotyczących po-
szczególnych obszarów. 

§ 11 

Granice i sposoby zauospooarowania aerenów lub 
obiekaów  pooleuających  ochronie,  usaalonych  na 

poosaawie oorębnych przepisów 

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego określono w § 7 i 8 uchwały. 

2. ma terenach objętych planem ochronie podlega 
istniejąca zieleń wysoka wskazana na rysunku 
planu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 i 9 uchwały. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków i dóbr kultury określono w § 8 uchwały. 

4. ma terenie objętym planem nie ma terenów na-
rażonych na osuwanie się mas ziemnych lub za-
grożonych niebezpieczeństwem powodzi. 

5. ma terenie objętym planem brak obiektów i ob-
szarów objętych indywidualnymi formami 
ochrony przyrody. 

§ 12 

Szczeuólne warunki zauospooarowania aerenów 
oraz ouraniczenia w ich użyakowaniu 

1. Ustala się, że historyczny układ urbanistyczny 
Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków to 
obszar rewitalizacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej. 

2. Pozostałe szczególne warunki zagospodarowania 
terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz – 
w niektórych wypadkach – wskaźniki kształto-
wania zagospodarowania ustalone zostały w § 8 
oraz w rozdziale 3 uchwały. 

§ 13 

Poosaawowe zasaoy mooernizacji, rozbuoowy 
i buoowy sysaemu komunikacji 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów za-
inwestowywanych poprzez sie3 istniejących 
i projektowanych ulic określonych na rysunku 
planu – wg ustaleń szczegółowych zawartych 
w rozdziale 3 uchwały. 
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2. Dopuszcza się możliwoś3 wydzielania innych niż 
przedstawione na rysunku planu niezbędnych 
wewnętrznych dróg dojazdowych, o ile nie stoi 
to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu 
i nie ogranicza możliwości realizowania ustalo-
nego planem zainwestowania. 

3. Ustala się przekrój uliczny dla wszystkich dróg 
określonych na rysunku planu. 

4. ma rysunku planu nie ustalono przebiegów pro-
jektowanych szlaków lub/i ścieżek rowerowych. 
Dopuszcza się lokalizowanie szlaków lub/i ście-
żek rowerowych w liniach rozgraniczających te-
reny komunikacji pod warunkiem, że nie ograni-
czy to możliwości realizacji innych ustaleń funk-
cjonalnych i przestrzennych planu. 

5. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią ina-
czej – ustala się wskaźniki dot. minimalnej liczby 
miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych (mp0, które winny by3 realizowane wraz 
z projektowanym zagospodarowaniem podsta-
wowym na poszczególnych terenach wydziela-
nych liniami rozgraniczającymi: 
  10 budynki mieszkalne – 1,5 mp/ 1 mieszkanie, 
przy czym miejsce w garażu jest również 
miejscem postojowym; 

  20 biura  i  budynki  administracji  –  1 mp/ 
30–40 m2 pow. użytkowej; 

  30 pomieszczenia o dużej częstotliwości od-
wiedzających (praktyki lekarskie, poczta, 
biura wysyłkowe0 – 1 mp/ 20–30 m2 pow. 
użytkowej; 

  40 sklepy do 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp/ 
30–50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej 
niż 2 miejsca na 1 sklep; 

  50 sklepy powyżej 700 m2 pow. użytkowej – 
1 mp/ 25 m2 pow. sprzedaży; 

  60 restauracje – 1 mp/ 4   m2 pow. sali dla go-
ści; 

  70 salony gry – 1 mp/ 10–20 m2 pow. użyt-
kowej sali z maszynami do gry, ale nie mniej 
niż 3 mp; 

  80 szkoły – 1 mp/ 30 uczniów; 
  90 szkoły wyższe – 1 mp/ 2–4 studentów; 
100 hurtownie,   przedsiębiorstwa  –  1  mp/ 
50–70 m2 pow. użytkowej lub 1 mp/ na 
3 osoby zatrudnione; 

110 magazyny, place magazynowe (składy0 – 
1 mp/ 120 m2 pow. użytkowej lub na 
3 osoby zatrudnione; 

120 place  wystawowe  i  targowe  – 1  mp/ 
80–100 m2 pow. użytkowej lub 1 mp/ na 
1 osobę zatrudnioną. 

6. mie ogranicza się możliwości modernizowania 
ciągów ulicznych pod warunkiem, że realizowa-
ne inwestycje nie ograniczą możliwości realizo-
wania ustaleń planu. 

7. W liniach rozgraniczających ulic – jeżeli ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej – nie dopusz-
cza się lokalizowania stałych obiektów kubatu-
rowych. 

8. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczegól-
nych dróg publicznych i wewnętrznych ulic do-
jazdowych zawiera rozdział 3 oraz rysunek pla-
nu. 

§ 14 

Zasaoy mooernizacji, rozbuoowy i buoowy 
sysaemów infrasarukaury aechnicznej 

  1. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich 
istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
niekolidujących z zainwestowaniem przesądzo-
nym niniejszym planem. 

  2. W liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się 
prowadzenie nowych sieci magistralnych. 

  3. Projektowane zainwestowanie będzie obsługi-
wane z istniejących i projektowanych sieci in-
frastruktury technicznej biegnących w istnieją-
cych i projektowanych ulicach. mowe odcinki 
sieci sanitarnych, gazowych, elektroenerge-
tycznych i telekomunikacyjnych oraz ciepłow-
niczych należy prowadzi3 w liniach rozgranicza-
jących ulic, jako sieci podziemne. 

  4. mowe zainwestowanie należy zaopatrywa3 
w wodę z systemu istniejących wodociągów. 
Dopuszcza się wymianę istniejącej sieci wodo-
ciągowej na sie3 o większych średnicach lub 
realizację nowego systemu zaopatrzenia w wo-
dę dla zapewnienia właściwych warunków 
ochrony przeciwpożarowej. 

  5. Ścieki bytowe i komunalne należy odprowa-
dza3 do systemu sieci kanalizacyjnych – wg 
technicznych warunków przyłączenia wyda-
nych przez administratorów systemów. 

  6. Wody opadowe należy odprowadza3 do syste-
mu istniejącej i projektowanej kanalizacji desz-
czowej. Dopuszcza się przebudowę systemu 
kanalizacji deszczowej na sie3 o większych niż 
w stanie istniejącym średnicach. 

  7. Wody deszczowe, które mogą by3 zanieczysz-
czane substancjami ropopochodnymi, winny 
by3 przed odprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej oczyszczone w stosownych separato-
rach. 

  8. Dopuszcza się ogrzewanie obiektów kubaturo-
wych przez indywidualne kotłownie. Ustala się 
zakaz opalania kotłowni nieekologicznymi pali-
wami stałymi. 

  9. Zaopatrzenie w gaz – z rozdzielczej sieci gazo-
wej, na warunkach określonych przez operato-
ra sieci. 

10. ma całym terenie wyklucza się możliwoś3 loka-
lizowania naziemnych zbiorników paliw gazo-
wych i płynnych. 

11. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej 
do wszystkich terenów przewidywanych do 
zagospodarowania. Zasilanie projektowanego 
zainwestowania – z istniejących i projektowa-
nych sieci nn oraz stacji transformatorowych. 
Dopuszcza się rozbudowę systemu sieci Sm 
i nn wg. ustaleń określonych w ust. 3, na wa-
runkach uzgodnionych z dostawcą energii. 

12. Dopuszcza się realizowanie nowych stacji 
20/0,4 kV stosownie do potrzeb, na ewentual-
nie wydzielanych działkach o powierzchni do 
150 m2. Dopuszcza się zbliżenia ścian obiek-
tów stacji transformatorowych na odległoś3 
1,5 m od granic działek przy zachowaniu okre-
ślonych na rysunku planu linii zabudowy. 
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13. mie ogranicza się możliwości rozbudowy ka-
blowej sieci telekomunikacyjnej na obszarze ob-
jętym planem. 

14. Odpady niebezpieczne winny by3 gromadzone 
w szczelnych pojemnikach i przekazywane do 
wykorzystania lub unieszkodliwiania w instala-
cjach specjalistycznych. Pozostałe odpady mo-
gą by3 składowane na wysypisku komunalnym. 

15. Dla zapewnienia dostępu obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej do dróg publicznych 
dopuszcza się ustalanie służebności gruntowej. 

R o z d z i a ł  3 

Usaalenia szczeuółowe ola aerenów wyozielonych 
liniami rozuraniczającymi 

§ 15 

1 UC,KP,KS,U 
1. Obszar lokalizacji wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego – galerii handlowo-usłu-
gowej, parkingu, ciągów pieszych i placów 
przedwejściowych (KP0 oraz innych usług. 
W granicach obszaru dopuszcza się realizację 
dróg pożarowych. 

2. Istniejący zabytkowy budynek d. odwachu (Li-
manowskiego 130 – do zachowania i adaptacji 
na cele usługowe. 

3. Ustala się lokalizacje głównych wejś3 – od za-
chodu, z projektowanego placu przedwejścio-
wego oraz od wschodu – jak na rysunku planu. 
Dopuszcza się realizację wejścia od północy, 
z obszaru 2 A,U,KS,UC oraz od zachodu 
z obszaru 4 A,U,UC – jeżeli te obszary będą na-
leżały w całości lub w części do nieruchomości 
galerii. 

4. Ustala się dojazd do parkingu obsługującego 
użytkowników lub/i dojazd zaopatrzeniowy od 
południa, z ulicy oznaczonej 15 KDD – jak na ry-
sunku planu. 

5. Dopuszcza się lokalizację wjazdu lub/i wyjazdu 
poprzez drogę wewnętrzną przecinającą teren 
A,U,UC – jak na rysunku planu. 

6. Wymaga się, aby poprzez galerię przebiegał ciąg 
pieszy po śladzie zbliżonym do historycznego 
przebiegu ulicy Rycerskiej. W szczególności za-
leca się oznaczenie śladu ulicy w posadzce 
głównej alei handlowej w parterze obiektu. 

7. Przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy usta-
lono na rysunku planu. Wskazane na rysunku 
planu przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy biegnących wzdłuż linii rozgraniczających 
obszary 1 UC,KP,KS,U oraz 2 A,U,KS,UC 
i 4 A,U,UC nie obowiązują, jeżeli te obszary bę-
dą należały w całości lub w części do nierucho-
mości galerii – porównaj ustalenia w § 16, 17 
i 18 uchwały. 

8. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
projektowanej zabudowy – jak wysokoś3 bu-
dynku Rycerska 1–2. Dopuszcza się przekrocze-
nie tej wysokości – w uzgodnieniu ze służbami 
nadzoru konserwatorskiego – na powierzchni nie 
większej niż 15  powierzchni zabudowy, 
w szczególności w zachodniej części obszaru – 
dla  zaakcentowania  głównego  wejścia i utwo- 

rzenia galerii widokowej. Ustala się minimalną 
dopuszczaną wysokoś3 – dwie kondygnacje 
o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m każda. 

  9. Ustala się realizację parkingu podziemnego lub/i 
wielokondygnacyjnego, wykluczając realizację 
miejsc postojowych jedynie w poziomie terenu. 
Dla wypełnienia wymagań dotyczących liczby 
miejsc postojowych, o których mowa w § 13 
ust. 5 uchwały, dopuszcza się ich bilansowanie 
z uwzględnieniem terenu (KS0 wydzielonego na 
obszarze 2 A,U,KS,UC, jeżeli ten teren będzie 
częścią nieruchomości galerii. 

10. mie dopuszcza się ogradzania obszaru 
1 UC,KP,KS,U od wschodu, południa i połu-
dniowego-zachodu. 

11. ma rysunku planu ustalono lokalizacje punktów 
formalnie ważnych zamykających wglądy od 
strony Rynku i z ciągu pieszego biegnącego od 
ul. Gdańskiej oraz na placu przedwejściowym 
w zachodniej części obszaru. 

12. ma całym obszarze nie dopuszcza się sytuowa-
nia pylonów reklamowych ani tablic reklamo-
wych o powierzchni większej niż 10 m2. 

13. Wymaga się, aby wraz z projektem galerii za-
projektowa3 plac w sąsiedztwie ul. Limanow-
skiego i ciągi piesze we wschodniej części ob-
szaru, uwzględniając posadzki, projektowaną 
zieleń, elementy małej architektury i informacji 
wizualnej oraz adaptację dawnego odwachu na 
cele usługowe, zgodnie z warunkami określo-
nymi w § 8 uchwały. 

§ 16 

2 A,U,KS,UC 
1. Obszar użytkowany przez Prokuraturę Rejonową 
na cele administracyjne i parkingi – do zacho-
wania jak w stanie istniejącym z dopuszczeniem 
przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku 
planu (KS0 na cele parkingowe lub garaż wielo-
poziomowy dla obsługi zatrudnionych w admini-
stracji lub/i użytkowników sąsiedniej projekto-
wanej galerii handlowo-usługowej – przy za-
chowaniu przepisów szczególnych. Dopuszcza 
się przyłączenie całego obszaru lub jego części 
do nieruchomości galerii – porównaj ustalenia 
w § 15 uchwały. Istniejąca stacja transformato-
rowa (E0 – do zachowania lub przeniesienia. 

2. Obsługa komunikacyjna – od strony ulic Lima-
nowskiego i Kilińskiego. 

3. Dopuszcza się zachowanie i rozbudowę obiek-
tów administracyjnych przy zachowaniu nie-
przekraczalnych linii zabudowy określonych na 
rysunku planu i nieprzekraczaniu istniejącej wy-
sokości zabudowy. Zaleca się zachowanie istnie-
jącej bramy przejazdowej. 

4. Dopuszcza się zastąpienie istniejącej zabudowy 
nowymi obiektami związanymi z projektowaną 
galerią handlowo-usługową lub/i o funkcjach 
określonych w ust. 1. Ustala się gabaryty pro-
jektowanej zabudowy – jak w § 15 ust. 8 z za-
strzeżeniem ust. 6 uchwały. 

5. Dopuszcza się dokonywanie podziałów, 
w szczególności dla wydzielenia ciągu pieszego 
(KP0 i terenu garażu wielopoziomowego (KS0. 
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6. ma terenie (KS0 dopuszcza się realizację garażu 
wielopoziomowego o nieprzekraczalnej wysoko-
ści określonej przez wysokoś3 zabytkowego bu-
dynku Limanowskiego 7 usytuowanego na ob-
szarze 3 M,U,UC. 

7. Po ustaleniu lokalizacji wjazdu od strony uli-
cy Limanowskiego wymaga się nasadzenia szpa-
leru ozdobnej zieleni wysokiej wzdłuż granicy 
obszaru od strony ulicy. 

8. Dopuszcza się poszerzenie ulicy Kilińskiego po-
przez przyłączenie do jej pasa drogowego tere-
nów leżących w sąsiedztwie działek nr 375 i/lub 
386/4. 

§ 17 

3 M,U,UC 
1. mieruchomoś3 mieszkaniowa – do zachowania 
jak w stanie istniejącym, z dopuszczeniem adap-
tacji w całości lub części na cele usługowe lub/i 
administracyjne. Dopuszcza się przyłączenie ob-
szaru – z zachowaniem istniejącego budynku – 
do nieruchomości projektowanej galerii handlo-
wo-usługowej lokalizowanej na obszarze 
1 UC,KP,KS,U. 

2. Wpisany do rejestru zabytków budynek Lima-
nowskiego 7 (decyzja nr 703/667/WŁ z dnia 
25 maja 1977 r. jako Limanowskiego 7a0 podle-
ga ścisłej ochronie konserwatorskiej – porównaj 
ustalenia w § 8 ust. 4 i 5 uchwały. 

3. mie dopuszcza się dokonywania rozbudów ani 
nadbudowywania istniejącego budynku. 

4. ma obszarze 3 M,U,UC nie dopuszcza się lokali-
zowania nowych obiektów kubaturowych. 

5. Obsługa komunikacyjna – jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 18 

4 A,U,UC 
1. mieruchomoś3 wykorzystywana na cele admini-
stracyjne – do zachowania funkcji lub adaptacji 
na cele usługowe. Dopuszcza się przyłączenie 
całego obszaru – z zachowaniem istniejącego 
budynku – do nieruchomości projektowanej ga-
lerii handlowo-usługowej lokalizowanej na ob-
szarze 1 UC,KP,KS,U. 

2. Budynek Limanowskiego 9 – jako obiekt o walo-
rach zabytkowych – podlega ochronie konser-
watorskiej – porównaj ustalenia w § 8 ust. 6 i 7 
uchwały. 

3. mie dopuszcza się dokonywania rozbudów 
i nadbudowywania istniejącego budynku oraz lo-
kalizowania nowych obiektów kubaturowych – 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W wypadku włączenia obszaru do nieruchomo-
ści projektowanej galerii dopuszcza się adapto-
wanie budynku Limanowskiego 9 na cele han-
dlowe i jego połączenie z projektowanym wiel-
kopowierzchniowy obiektem handlowym, przy 
zachowaniu co najmniej zachodniej elewacji jak 
w stanie istniejącym. 

5. Obsługa komunikacyjna – od ulicy Limanow-
skiego. 

6. Dopuszcza się wydzielenie terenu oznaczonego 
na rysunku planu (KDWD0 dla zapewnienia do-

jazdu zaopatrzeniowego lub obsługującego par-
king projektowanej galerii. 

7. W wypadku zachowania administracyjnej funkcji 
obszaru zaleca się realizację nowego ogrodzenia 
od strony przestrzeni publicznych – ażurowego, 
kutego, na podmurówce. 

§ 19 

5 U 
1. mieruchomoś3 gimnazjum: funkcja obszaru jako 
usługi oświaty – do zachowania. 

2. Budynek szkoły – jako obiekt o walorach zabyt-
kowych – podlega ochronie konserwatorskiej – 
porównaj ustalenia w § 8 ust. 6 i 7 uchwały. 

3. mie dopuszcza się nadbudowywania istniejącego 
budynku. 

4. Ustala się zachowanie istniejących boisk szkol-
nych i placów zabaw, nie ograniczając możliwo-
ści ich modernizacji. 

5. Ustala się lokalizację ozdobnego szpaleru zieleni 
wzdłuż granicy z obszarem 6 U. Dopuszcza się 
realizację nasadzeń na całym obszarze – bez 
ograniczeń. 

6. Obsługa komunikacyjna – od ulicy Limanow-
skiego. 

7. Dopuszcza się zlokalizowanie nowego obiektu 
usługowego w północnej części obszaru pod wa-
runkiem przyłączenia do terenu szkoły terenu 
sąsiedniego (U/P,ZP0. Ustala się: minimalną do-
puszczaną wysokoś3 od poziomu posadowienia 
parteru do gzymsu projektowanego budynku – 
8 m oraz maksymalną dopuszczaną wysokoś3 – 
4 kondygnacje. 

8. Dopuszcza się powiększenie nieruchomości 
szkoły poprzez przyłączenie działki nr 429/9 
i części działki nr 429/10 – terenu oznaczonego 
na rysunku planu (U/P,ZP0 leżącego w granicach 
obszaru 11 U/P. 

§ 20 

6 U 
1. Teren projektowanej zabudowy usługowej lub/i 
administracyjnej, z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach i lo-
kalizacji parkingu towarzyszącego (również pod-
ziemnego0 oraz zieleni urządzonej. 

2. Przebieg obowiązującej linii zabudowy ustalono 
na rysunku planu. Ustala się maksymalną do-
puszczaną wysokoś3 projektowanej zabudowy – 
jak budynek 1 Maja 12. Ustala się minimalną 
dopuszczaną wysokoś3 projektowanej zabudo-
wy – 3 kondygnacje plus poddasze. Ustala się 
warunek realizacji dachu dwuspadowego, 
w układzie kalenicowym. 

3. Obsługa komunikacyjna – z ul. 1 Maja. Dopusz-
cza się realizację bramy przejazdowej. 

4. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie terenu 
– jak w stanie istniejącym, pod warunkiem jego 
uporządkowania i likwidacji straganów, bez 
prawa rozbudowywania istniejącego pawilonu. 

5. Dopuszcza się scalenie działek i dokonanie po-
działu nieruchomości dla wydzielenia działek pod 
zabudowę plombową. 
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§ 21 

7 U,M 
1. Obszar  zabudowany  o  funkcji   mieszkaniowo-
-usługowej – do zachowania. 

2. Kamienice 1 Maja 12 i 14 (obiekty o walorach 
zabytkowych0 podlegają ochronie konserwator-
skiej – porównaj ustalenia w § 8 ust. 6 i 7 
uchwały. 

3. Dopuszcza się realizację nowej kamienicy plom-
bowej na działce nr 434/9 (w miejscu obecnego 
budynku 1 Maja 160, o wysokości jak budynek  
1 Maja 14 i reprezentacyjnej architekturze 
uwzględniającej eksponowaną lokalizację na za-
mknięciu osi ulicy Matejki. Dla projektowanej 
zabudowy ustala się warunek realizacji dachu 
dwuspadowego, w układzie kalenicowym. Do-
puszcza się realizację bramy przejazdowej. 

4. Zabudowa gospodarcza i garaże na zapleczach – 
do uporządkowania, w szczególności poprzez 
usunięcie obiektów tymczasowych i substan-
dardowych. 

5. Obsługa komunikacyjna – jak w stanie istnieją-
cym. 

6. Dopuszcza się dokonywanie podziałów obszaru, 
w szczególności dla wydzielenia wewnętrznej 
drogi dojazdowej (KDWD0 w wypadku koniecz-
ności zapewnienia dojazdu do działki nr 429/9 – 
jak na rysunku planu. 

§ 22 

8 U,M 
1. Obszar   zabudowany  o  funkcji  mieszkaniowo-
-usługowej – do zachowania. 

2. Budynek o walorach zabytkowych 1 Maja 18 
podlega ochronie konserwatorskiej – porównaj 
ustalenia w § 8 ust. 6 i 7 uchwały. 

3. mie dopuszcza się nadbudowywania budynków 
wskazanych na rysunku planu do zachowania. 

4. Wymaga się uporządkowania rejonu wskazane-
go na rysunku planu punktu formalnie ważnego 
– zamknięcia osi ulicy Matejki – poprzez w 
szczególności usunięcie straganu i zastąpienie 
istniejącego ogrodzenia ażurową, kutą bramą. 
Dopuszcza się zlokalizowanie przy budynku  
1 Maja 16 niewielkiego (do 2 kondygnacji0 
obiektu usługowego o starannie zaprojektowanej 
architekturze. 

5. Obsługa komunikacyjna – jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 23 

9 U,M 
1. Obszar zabudowany o funkcji mieszkaniowo-
usługowej – do zachowania. 

2. Budynek o walorach zabytkowych 1 Maja 20 
podlega ochronie konserwatorskiej – porównaj 
ustalenia w § 8 ust. 6 i 7 uchwały. 

3. Obsługa komunikacyjna – z ul. 1 Maja. Dla za-
pewnienia dojazdu do działki nr 435/8 dopusz-
cza się wydzielenie wewnętrznej drogi dojazdo-
wej (KDWD0 lub ustalenie służebności przejazdu 
u podnóża skarpy, przez teren (KS,ZP0 wydzie-
lony na obszarze 10 U. 

4. Zaleca się skorygowanie granic nieruchomości 
gruntowych przypisanych poszczególnym bu-
dynkom – jak na rysunku planu. 

§ 24 
10 U 
1. Istniejące targowisko – funkcja terenu do za-
chowania, po dokonaniu korekt granicy nieru-
chomości jak na rysunku planu. 

2. Ustala się warunek przestrzennego uporządko-
wania targowiska, w szczególności poprzez re-
alizację nowej hali targowej – parterowej, w li-
niach zabudowy określonych na rysunku planu – 
lub realizację nowej nawierzchni, ogrodzenia 
(ażurowego, kutego, na podmurówce0 i bramy 
wejściowej (ażurowej, kutej0. 

3. ma rysunku planu wskazano eksponowaną loka-
lizację naroża u zbiegu ulic 1 Maja i Kasztano-
wej, wymagającą starannego zagospodarowania 
(główne wejście lub plac przedwejściowy0. 

4. Dojścia piesze – od ul. 1 Maja. Dojazd – od  
ul. Kasztanowej, jak na rysunku planu. 

5. Dopuszcza się zagospodarowanie terenu ozna-
czonego (KS,ZP0 zielenią urządzoną i/lub jako 
miejsca postojowe dla kupców z targowiska. 

§ 25 
11 U/P 
1. Istniejący zespół zabudowy magazynowo-
usługowej – dopuszczany do zachowania. 

2. Ustala się, że teren oznaczony na rysunku planu 
jako (KDWD0, to wewnętrzna droga dojazdowa, 
bez prawa sytuowania w pasie drogowym 
obiektów kubaturowych. 

3. mie ogranicza się – poza określonym na rysunku 
planu przebiegiem nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy od strony ul. Kasztanowej – możliwości 
dokonywania rozbudów i nadbudowywania ist-
niejących obiektów. Dopuszcza się sytuowanie 
nowej zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokoś3 
zabudowy – 3 kondygnacje. Ustala się minimal-
ny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
nieruchomości – 15 . 

5. Dopuszcza się alternatywne wykorzystanie tere-
nu oznaczonego na rysunku planu (U/P,ZP0 – ja-
ko nieruchomości magazynowo-usługowej lub 
terenu zieleni urządzonej i obiektów sportowych 
po przyłączeniu do nieruchomości sąsiedniej 
szkoły. 

6. Obsługa komunikacyjna – z ul. Kasztanowej. Do 
terenu (U/P,ZP0 dopuszcza się dojazd od  
ul. 1 Maja – porównaj ustalenia w § 21 ust. 6 
uchwały. 

7. Ustala się warunek realizacji nasadzeń uzupełnia-
jących istniejący szpaler zieleni wzdłuż 
ul. Kasztanowej oraz realizację zespołu ozdobnej 
zieleni wzdłuż granicy z działką nr 435/8. 

§ 26 
12 KDZ (ul. 1 Maja oocinek zachooni i pl. na Roz-
orożu) 
1. Istniejąca ulica 1 Maja – zbiorcza, jednojezdnio-
wa, dwupasowa, prowadząca ruch autobusowy, 
oraz plac na Rozdrożu – do zachowania jako 
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elementy podstawowego układu komunikacyj-
nego miasta. 

2. Istniejące lokalizacje przystanków autobuso-
wych – do zachowania. 

3. Ustala się uporządkowanie środkowej części 
placu, w szczególności poprzez wprowadzenie 
ozdobnej  zieleni  z  zachowaniem  wglądu 
z ul. 1 Maja w kierunku kościoła. W miejscu 
wskazanego na rysunku planu punktu formalnie 
ważnego dopuszcza się lokalizację ozdobnego 
elementu małej architektury (zegar, rzeźba, fon-
tanna0, pod warunkiem nieprzesłaniania wglądu 
z ul. 1 Maja na kościół. 

4. ma rysunku planu przedstawiono jeden z do-
puszczanych wariantów przebudowy geometrii 
jezdni placu na Rozdrożu, z wydzieleniem prze-
znaczonego tylko dla autobusów dojazdu do 
przystanku i wprowadzeniem skrzyżowania ska-
nalizowanego – porównaj ustalenia w § 4 ust. 6 
uchwały. 

5. ma placu na Rozdrożu – poza warunkiem za-
chowania wglądu z ul. 1 Maja w kierunku ko-
ścioła – nie ogranicza się możliwości sytuowania 
wiat przystankowych i czasowych kiosków. Za-
leca się realizację krawężnika zatopionego w są-
siedztwie przystanku autobusowego 
i ograniczenie prawa wjazdu na jezdnię przy 
przystanku. 

§ 27 

13 KDL (ul. 1 Maja – oocinek wschooni) 

1. Istniejąca ulica lokalna jednojezdniowa, dwupa-
sowa, prowadząca ruch autobusowy – do za-
chowania. 

2. Szerokoś3 linii rozgraniczających – jak na rysun-
ku planu. 

3. Zaleca się realizację krawężnika zatopionego 
w sąsiedztwie kościoła pod wezwaniem Matki 
Boskiej Bolesnej i ograniczenie prawa wjazdu na 
odcinek ulicy 1 Maja prowadzący na Rynek (po-
za granicami planu0 – porównaj również § 28 
ust. 6 uchwały. 

§ 28 

14 KDL (ul. Limanowskieuo) 

1. Istniejąca ulica lokalna jednojezdniowa, dwupa-
sowa, prowadząca ruch autobusowy – do za-
chowania. 

2. Szerokoś3 linii rozgraniczających – jak na rysun-
ku planu. Dopuszcza się poszerzenie linii rozgra-
niczających ulicy na zachód, poprzez przyłącze-
nie do pasa drogowego części działki nr 406 
(pas terenu szerokości od 3 m przy nieruchomo-
ści szkoły do 5 m przy wejściu na teren zakładu 
„Krzysztof”0. 

3. ma ulicy Limanowskiego zlokalizowa3 zatoki 
przystankowe komunikacji publicznej dla obu 
kierunków ruchu. 

4. W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się 
lokalizowanie wiat przystankowych. 

5. Przed szkołą zaleca się nasadzenie ozdobnej 
zieleni wysokiej – jak na rysunku planu. 

6. W wypadku zmiany organizacji ruchu na jedno-
kierunkowy (z południa na północ0 nie obowiązu-
je lokalizacja projektowanego przystanku auto-
busowego po zachodniej stronie jezdni oraz nie-
aktualna staje się zawarta na rysunku planu pro-
pozycja dot. kanalizacji wlotu do ul. 1 Maja. 

§ 29 

15 KDD (ul. Rycerska – oocinek połuoniowy) 

1. W części istniejąca ulica dojazdowa (jednojez-
dniowa, dwupasowa0 – odcinek wschodni do 
zachowania i projektowany odcinek włączenia 
do ul. Limanowskiego. 

2. Przebieg projektowanych linii rozgraniczających 
przedstawiono na rysunku planu, gdzie również 
wydzielono teren (KP0 – częś3 placu przed szko-
łą. 

3. Ustala się lokalizację włączenia ulicy dojazdowej 
do ul. Limanowskiego – jak na rysunku planu. 

4. Ustala się przebiegi ciągów pieszych uwzględ-
niające projektowane główne wejście do galerii 
handlowej oraz historyczny ślad ul. Rycerskiej. 

5. Ustala się poszerzenie wschodniego odcinka 
pasa drogowego poprzez przyłączenie do ulicy 
części działki nr 391/6. 

6. ma terenie projektowanego placu oznaczonego 
(KP0 wyklucza się trwałe lokalizacje obiektów 
kubaturowych, nie ograniczając możliwości sy-
tuowania elementów małej architektury i parte-
rów zielonych. 

§ 30 

16 KDD (ul. Kaszaanowa) 

1. Istniejąca droga dojazdowa jednojezdniowa, 
dwupasowa – do zachowania. 

2. Szerokoś3 linii rozgraniczających – jak w stanie 
istniejącym. 

R o z d z i a ł  4 

Usaalenia ooayczące zasao realizacji planu 

§ 31 

Szczeuółowe zasaoy i warunki scalania oraz 
pooziału nieruchomości objęaych planem 

1. Przedstawione na rysunku planu projektowane 
linie podziałów wewnętrznych nieruchomości 
mają charakter orientacyjny i nie przesądzają 
przebiegów granic nieruchomości. 

2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucho-
mości z ustaleniami planu należy ustali3, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu 
jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwoś3 
zgodnego z planem zagospodarowania działek 
gruntu. 

3. Wydzielane działki winny posiada3 dostęp do 
ustalonych w planie dróg publicznych – bezpo-
średni lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. 
Dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych 
dopuszcza się ustalanie służebności przejazdu. 

4. ma obszarze objętym planem nie wyznaczono 
obszarów wymagających przeprowadzenia sca-
leń nieruchomości i ich ponownego podziału. 
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§ 32 

Sposób i aermin aymczasoweuo zauospooarowania, 
urząozania i użyakowania aerenów 

1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieru-
chomości jak w stanie istniejącym, pod warun-
kiem uporządkowania niezagospodarowanych 
nieruchomości. 

2. Poza terenami dróg publicznych na niezabudo-
wanych terenach mogą by3 czasowo lokalizo-
wane w szczególności: parkingi, nieuciążliwe 
obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia go-
spodarki komunalnej. 

§ 33 

Saawki procenaowe, na poosaawie kaórych usaala 
się opłaaę,  o kaórej mowa w ara. 36 usa. 4  usaawy 

o planowaniu i zauospooarowaniu przesarzennym 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 15 . 

R o z d z i a ł  5 

Usaalenia końcowe 

§ 34 

W przypadku zmiany nazw ulic lub numerów dzia-
łek użytych w uchwale – odpowiednie ustalenia 
należy dostosowa3 do zmian, co nie wymaga prze-
prowadzenia procedury zmiany planu. 

§ 35 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Wałbrzycha. 

§ 36 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 PRZEWODmICZECA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 
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Załącznik nr 1 oo uchwały Raoy Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXIV/210/08 z onia 
29 kwieania 2008 r. (poz. 1857) 
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Załącznik nr 2 oo uchwały Raoy Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXIV/210/08 z onia 
29 kwieania 2008 r. (poz. 1857) 

 
 

Rozsarzyunięcie o sposobie realizacji inwesaycji 
z zakresu infrasarukaury aechnicznej usaalonych w planie 

oraz zasaoach ich finansowania 
 
1. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istnie-
jącym terenem zainwestowanym. Teren jest wyposażony w sieci infrastruktury technicz-
nej biegnące w ulicach. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wy-
stąpi koniecznoś3 realizacji ze środków komunalnych nowych sieci i urządzeń systemu 
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Potrzeba rozbudowy tych systemów może 
w przyszłości wynika3 ze stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu ich niektó-
rych elementów – co nie ma związku z ustaleniami planu – lub może się wiąza3 z lokali-
zowaniem nowej zabudowy, w szczególności galerii handlowo-usługowej w rejonie 
ul. Rycerskiej. 

3. Zasady przebudowy i rozbudowy systemu sieci sanitarnych związanych z realizacją galerii 
należy określi3 w stosownym porozumieniu zawartym pomiędzy władzami Wałbrzycha 
a inwestorem obiektu. 

4. Źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w ust. 2 i 3, będzie: budżet miasta, 
fundusze inwestorów oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych 
funduszy celowych. 

5. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane 
z zaopatrzeniem w gaz będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
Prawo energetyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez Koncern Energetycz-
ny EnergiaPro S.A. i operatora systemu gazowniczego. 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 oo uchwały Raoy Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXIV/210/08 z onia 
29 kwieania 2008 r. (poz. 1857) 

 
 

Rozsarzyunięcie o sposobie rozpaarzenia uwau 
zułoszonych oo projekau planu 

 
W trakcie wyłożenia dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

do publicznego wglądu, to jest w okresie od 25 stycznia do 15 lutego 2008 r. – do projektu 
planu nie zgłoszono uwag. 

W trakcie ustawowo określonych 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia – do pro-
jektu planu uwagę zgłosiła firma ITE sp. z o.o. reprezentująca Polską Telefonię Cyfrową, któ-
ra wniosła o dopuszczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze 
objętym planem. 

Prezydent Miasta zgodnie z art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. mr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami0 rozpa-
trzył i odrzucił uwagę ze względu na to, że obszar objęty planem jest wpisany do rejestru za-
bytków i jest strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w związku z sąsiedztwem zainwe-
stowania mieszkaniowego. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odrzucono uwagę, bowiem jej 
uwzględnienie mogłoby ograniczy3 możliwoś3 realizacji funkcji mieszkaniowej oraz powodo-
wałoby zmniejszenie walorów historycznych tej części Wałbrzycha. 
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1858 

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 
NR 164/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscoweuo planu zauospooarowania 
przesarzenneuo rejonu Przeomieścia Nyskieuo w Zuorzelcu 

 ma podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. mr 80, poz. 717 
ze zmianami0 oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. mr 142, 
poz. 1591 ze zmianami0  w związku  z uchwałą  nr 279/05  Rady  Miasta 
Zgorzelec z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia 
myskiego w Zgorzelcu, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zgorzelec, Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Przedmieścia myskiego 
w Zgorzelcu. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
10 załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony 
na mapie zasadnicze w skali 1:500, stano-
wiący integralną częś3 planu, 

20 załącznik nr 2 – ustalenie zasad kształtowa-
nia kolorystyki budynków – tabela, 

30 załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

40 załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

4. Załączniki nr 3 i 4 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

Ilekro3  w  przepisach  niniejszej  uchwały  jest 
mowa o: 
10 planie – należy przez to rozumie3 miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Przed-
mieścia myskiego w Zgorzelcu, 

20 aerenie – należy przez to rozumie3 teren o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, 

30 oziałce – należy przez to rozumie3 działkę bu-
dowlaną zgodnie z przepisami odrębnymi, 

40 obowiązującej linii zabuoowy – należy przez to 
rozumie3 linię, wzdłuż której wymaga się usytu- 

owania ściany frontowej budynku, wg zasad 
określonych w ustaleniach  szczegółowych; li-
nia ta nie dotyczy gzymsów, pilastrów, zada-
szeń, wykuszy, balkonów, detali architekto-
nicznych na elewacji, witryn wystawowych, 
ukształtowania wejś3 do budynków, zewnętrz-
nych otwartych ramp, schodów i tarasów, 

  50 nieprzekraczalnej linii zabuoowy – należy przez 
to rozumie3 linię, która nie może by3 przekro-
czona przy sytuowaniu budynku, linia ta nie 
dotyczy elementów architektonicznych wymie-
nionych w punkcie 4, 

  60 uranicy maksymalneuo zasięuu zabuoowy – 
należy przez to rozumie3 linię, która nie może 
by3 przekroczona przy budowie budynku, linia 
ta nie dotyczy elementów architektonicznych 
wymienionych w punkcie 4, 

  70 linii rozbuoowy – należy przez to rozumie3 
linię, która nie może by3 przekroczona przy 
rozbudowie istniejącego budynku, linia ta nie 
dotyczy elementów architektonicznych wymie-
nionych w punkcie 4, 

  80 przesarzeni publicznej – należy przez to rozu-
mie3 ogólnodostępne tereny ulic i placów wraz 
z przyległymi terenami, którą ograniczają ele-
wacje budynków i ogrodzenia, szpalery drzew 
i zespoły zieleni, tworzące wspólnie wyodręb-
nioną przestrzeń, stanowiące integralną częś3 
tej przestrzeni, 

  90 wskaźniku zabuoowy – należy przez to rozu-
mie3 wartoś3 wyrażającą stosunek powierzchni 
zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych 
w obrębie działki lub terenu do powierzchni tej 
działki lub terenu, 

100 wysokości buoynku – należy przez to rozumie3 
wysokoś3 mierzoną w linii elewacji frontowej 
od poziomu projektowanego terenu przy wej-
ściu do budynku do górnej krawędzi elewacji 
(okapu lub gzymsu dachu0; wysokością tą po-
winna charakteryzowa3 się co najmniej cała 
powierzchnia „minimalnej powierzchni zabu-
dowy” określona na rysunku planu, 
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110 oominancie archiaekaonicznej – należy przez to 
rozumie3 obiekty lub ich fragmenty ukształto-
wane w sposób wyróżniający je pod względem 
formy i gabarytów w istniejącym i projektowa-
nym układzie zabudowy, 

120 isaniejącym(i) – należy przez to rozumie3 stan 
prawny i stan faktyczny zgodny z prawem 
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, 

130 miejscu posaojowym – należy przez to rozu-
mie3 miejsca na parkingach otwartych, zada-
szonych i obudowanych oraz w garażach jed-
no- i wielostanowiskowych, 

140 zabuoowie usłuuowej i usłuuach – należy przez 
to rozumie3 funkcję terenów, obiektów lub 
części obiektów z zakresu: 
a0 turystyki i hotelarstwa, 
b0 handlu detalicznego, 
c0 gastronomii, 
d0 działalności biurowej, administracji i zarzą-
dzania, 

e0 poczty i telekomunikacji, 
f0 oświaty i nauki, 
g0 odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, 
h0 opieki społecznej, 
i0 kultury, sztuki i rozrywki, 
j0 sportu i rekreacji, 
k0 pracy twórczej, 
l0 nieprodukcyjnych usług rzemieślniczych 
obejmujących usługi fryzjerskie, kosmetycz-
ne, krawieckie, szewskie, kaletnicze, tapi-
cerskie, pocztowe, łączności, wydawnicze, 
fotograficzne, naprawy sprzętu gospodar-
stwa domowego i elektronicznego itp., 

z ograniczeniami określonymi w ustaleniach 
szczegółowych. 

§ 3 

1. mastępujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
10 granica opracowania planu, 
20 granica strefy ochrony konserwatorskiej, 
30 linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania – obowiązujące i orientacyjne; 

40 oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące się do ich przeznaczeń oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania; 

50 oznaczenia zawarte w legendzie w pozycji 
„Usytuowania budynków i zagospodarowanie 
terenów” – obejmujące:  
a0 linie zabudowy budynków – obowiązujące 
i nieprzekraczalne, 

b0 minimalną powierzchnię zabudowy, 
c0 granice maksymalnego zasięgu zabudowy, 
d0 obszary zieleni wewnętrznej, 
e0 przejście bramowe, 
f0 numery budynków dla ustalenia kolorysty-
ki budynków; 

60 wszystkie oznaczenia zawarte w legendzie 
w pozycji „Kształtowanie zabudowy”. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną 
i nie są ustaleniami planu. 

R o z d z i a ł  2 

Zasaoy ochrony ozieozicawa kulauroweuo i zabya-
ków  oraz  oóbr  kulaury  współczesnej i krajobrazu 

kulauroweuo 

§ 4 

1. Ochronie podlegają: 
10 ośrodek historyczny miasta Zgorzelec, wpi-
sany do rejestru zabytków – nr 448, 

20 historyczny obszar rozwojowy / miasta, obję-
ty strefą ochrony konserwatorskiej, którego 
granica pokrywa się z granicą opracowania 
planu, 

30 obszar ochrony archeologicznej pokrywający 
się z granicą opracowania planu, 

40 obiekty zabytkowe, w tym zespoły obiektów, 
wpisane do rejestru zabytków, 

50 obiekty zabytkowe wskazane do ochrony 
ustaleniem planu. 

2. Granice: ośrodka historycznego miasta Zgorzelec 
wpisanego do rejestru zabytków, strefy ochrony 
konserwatorskiej i obszaru ochrony archeolo-
gicznej oraz obiekty zabytkowe wpisane do reje-
stru zabytków i wskazane do ochrony ustale-
niem planu określono na rysunku planu. 

§ 5 

1. W granicach ośrodka historycznego miasta Zgo-
rzelec, wpisanego do rejestru zabytków oraz 
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 
ochronie podlegają: 
10 układy zabudowy, 
20 istniejący historyczny układ ulic, placów, do-
jazdów i dojś3, 

30 gabaryty i formy zabudowy, w tym dachów,  
40 cechy stylistyczne zabudowy, 
50 tradycyjne rozwiązania materiałowe, 
60 elementy zagospodarowania działek i obiekty 
małej architektury wybudowane przed 
1945 r. 

2. Ochrona wymienionych w ust. 1 elementów 
zagospodarowania terenu i zabudowy, położo-
nych w granicach ośrodka historycznego miasta 
Zgorzelec, polega na: 
10 ich zachowaniu, 
20 odtworzeniu zdegradowanych elementów ar-
chitektury, 

30 dopuszczeniu przebudowy i rozbudowy przy 
spełnieniu przepisów odrębnych i ustaleniem 
uchwały, 

zgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konser-
watora zabytków. 

3. Ochrona wymienionych w ust. 1 elementów 
zagospodarowania i zabudowy terenu, położo-
nych w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej, polega na: 
10 ich zachowaniu, 
20 odtworzeniu zdegradowanych elementów 
elewacji, 

30 dopuszczeniu ich przebudowy, rozbudowy 
i odbudowy zgodnie z ustaleniami uchwały, 

w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 
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4. W granicach obszaru ochrony archeologicznej 
prowadzenie robót budowlanych ziemnych wy-
maga:  
10 przeprowadzenia następujących prac arche-
ologicznych: 
a0 w obrębie działek budowlanych – w for-
mie  ratowniczych  badań  archeologiczno-
-architektonicznych, wyprzedających reali-
zacje inwestycji, 

b0 przy realizacji inwestycji liniowych – 
w formie ratowniczych badań archeolo-
gicznych w trakcie prowadzonych robót 
ziemnych, 

c0 przy przebudowie inwestycji liniowych – 
w formie stałego nadzoru archeologiczne-
go; 

20 uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków; 

30 uzyskania pozwolenia, udzielanego przez wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, na 
prowadzenie badań archeologicznych okre-
ślonych w pkcie 1. 

§ 6 

1. Budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabyt-
ków,  wskazane  na rysunku planu i w Rozdziale 
3 – Ustalenia szczegółowe w tabelach oraz bu-
dynki zabytkowe wskazane w ustaleniach planu, 
określone na rysunku planu, podlegają ochronie 
w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych. 
Ochronie w budynkach podlegają: 
10 wielkości i kompozycje brył i elewacji, 
20 układy i spadki połaci dachowych, 
30 proporcje elementów architektonicznych 
kształtujących bryły i elewacje, 

40 wysokoś3 i iloś3 kondygnacji do okapu, 
50 wysokoś3 kalenicy, 

60 szerokości elewacji,  
70 ilości osi okiennych na elewacjach, 
80 oryginalne elementy wystroju architektonicz-
nego, 

90 oryginalne rozwiązania materiałowe. 

§ 7 

1. Dopuszcza się zmianę zagospodarowania tere-
nów oraz ukształtowania budynków na warun-
kach ustalonych w ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 2 i 3. 

2. Zasady zagospodarowania terenów i kształto-
wania budynków, w tym ich budowy, przebu-
dowy i remontu, położonych w granicach: 
ośrodka historycznego miasta Zgorzelec i strefy 
ochrony konserwatorskiej określono na rysunku 
planu oraz w Rozdziale 3 – Ustalenia szczegó-
łowe w tabelach. 

3. Przeprowadzenie robót budowlanych, wymie-
nionych w ust. 1: 
10 w budynkach zabytkowych wpisanych do re-
jestru zabytków  oraz na obszarze ośrodka 
historycznego miasta Zgorzelec wpisanego 
do rejestru zabytków wymaga pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

20 w budynkach zabytkowych wskazanych do 
ochrony oraz na obszarze strefy ochrony 
konserwatorskiej wymaga uzgodnienia woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. 

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych do-
puszcza się, za zgodą wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, rozbiórkę budynku zabytkowego 
wskazanego do ochrony ustaleniem planu. Roz-
biórkę budynku należy poprzedzi3 wykonaniem 
karty ewidencyjnej opracowanej w uzgodnieniu 
z WKZ. 

 

 

R o z d z i a ł  3 

Usaalenia szczeuółowe 

§ 8 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MW zawierają tabele nr 1 i nr 2. 

Tabela nr 1 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu MW1, MW2, MW3, MW4,  

2 
przeznaczenie podsta-
wowe 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

3 

przeznaczenie uzupełnia-
jące 

– usługi, 
– infrastruktura techniczna 
– inne funkcje – wyłącznie istniejące niekolidujące 
z funkcją podstawową 

4 
usługi mogą zajmowa3 łącznie nie więcej niż 30  powierzchni całkowitej budynku 
funkcji podstawowej 

5 wyklucza się lokalizację usług komercyjnych w formie samodzielnych budynków 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

6 
urządzenia naziemne infrastruktury technicznej nie mogą zajmowa3 więcej niż 5  
powierzchni terenu 

1 
minimalną wielkoś3 powierzchni biologicznie czynnej należy przyjmowa3 wg przepi-
sów odrębnych 

2 teren podlega ochronie przed hałasem zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

3 istniejące drzewa i ozdobne krzewy po ich śmierci biologicznej podlegają wymianie 
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1 
tereny są położone : 
10 w strefie ochrony konserwatorskiej, 
20 na obszarze ochrony archeologicznej 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajo-
brazu kulturowego  

2 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 

dopuszcza się przebudowę zabudowy; przy przebudowie nie mogą podlega3 zmia-
nie: 
10 powierzchnia, długoś3 i szerokoś3 zabudowy powyżej 1 kondygnacji nadziemnej, 
20 długoś3 i szerokoś3 elementów wejściowych położonych poza liniami zabudowy, 
30 forma dachu, w tym układ kalenicy oraz elementy ukształtowania dachu okre-
ślone w pozycji V Tabeli, 

40 materiały pokrycia dachu – dachówka ceramiczna 

2 

dopuszcza się wyłącznie rozbudowę 1 kondygnacji nadziemnej (parteru0 przy za-
chowaniu następujących zasad:  
– rzut planu budynku może by3 poszerzony przy realizacji witryn oraz wejś3 do 
usług, maksimum do 1,0 m poza dotychczasowy obrys budynku nieograniczony, 
na rysunku planu, linią zabudowy 

3 
zakazuje się stosowania na elewacjach materiałów okładzinowych wykonanych 
z tworzyw sztucznych oraz stolarki z PCV 

4 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

5 

zakazuje się lokalizacji: 
10 wolno stojących obiektów i urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz obiektów i 
urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach przekracza-
jących wysokoś3 3,0 m ponad konstrukcję budynku, 

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów gospodarczych i garaży 
1 linia zabudowy  określona na rysunku planu 
2 wskaźnik zabudowy działki 

3 wskaźnik intensywności zabudowy 

nie ustala się; wynikają 
z ustaleń kolumny IV 
pkt 1–2 

4 maksymalna wysokoś3 kalenicy 
5 maksymalna wysokoś3 okapu 
6 minimalny spadek dachu 

istniejące – do zachowania 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

7 dopuszcza się kondygnacje użytkowe w poddaszu 
1 zachowuje się istniejący podział na działki budowane VI Zasady i warunki 

scalania i podziału 
nieruchomości 

2 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego za-
gospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów itp.0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta przyjętych dla 
całego obszaru miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg upo-
rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, w tym 
liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z materiałów 
tradycyjnych 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 
1 zachowuje się obsługę komunikacyjną od istniejących dróg 

2 
dla użytkowników terenów należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych ustaloną w oparciu o wskaźnik – 1 m.p. / 
1 mieszkanie  

3 

w bilansie ww. miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie: 
10 przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi, 
20 udokumentowanych trwałych miejsc postojowych zlokalizowanych poza tere-
nem i służących wyłącznie obsłudze danego terenu 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

4 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach  frontowych 
budynków 
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5 
na terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc postojowych dla 
rowerów 

1 
zachowuje się istniejącą obsługę terenu z sieci miejskich; dopuszcza się zmianę 
obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych poszczególnych sieci 

X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 

2 
dopuszcza się stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę, 
energię i odprowadzenia ścieków; nowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględ-
nieniem położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

 
 
Tabela nr 2 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu MW5 

2 
przeznaczenie podsta-
wowe 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

3 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

usługi, 
infrastruktura techniczna 

4 
usługi mogą zajmowa3 łącznie nie więcej niż 30  powierzchni całkowitej budynku 
funkcji podstawowej i mogą by3 lokalizowane wyłącznie na parterze 

5 wyklucza się lokalizację usług komercyjnych w formie samodzielnych budynków 

6 
tereny infrastruktury technicznej nie mogą zajmowa3 więcej niż 5  powierzchni 
terenu 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

7 
obszary przeznaczone do wspólnego użytkowania, oznaczone na rysunku planu, 
mogą by3 zagospodarowane wyłącznie na cele lokalizacji miejsc postojowych, ziele-
ni, miejsc rekreacji i urządzeń komunalnych służących mieszkańcom terenu 

1 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu wynosi 0,30 II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 2 teren podlega ochronie przed hałasem zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 

1 
teren jest położony: 
10 w strefie ochrony konserwatorskiej, 
20 na obszarze ochrony archeologicznej  

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajo-
brazu kulturowego  

2 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 
zakazuje się przy budowie stosowania na elewacjach materiałów okładzinowych 
wykonanych z tworzyw sztucznych oraz stolarki z PCV  

2 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

3 

zakazuje się lokalizacji: 
10 wolno stojących obiektów radiotelekomunikacyjnych i urządzeń radiotelekomuni-
kacyjnych wolno stojących oraz obiektów i urządzeń, zainstalowanych na bu-
dynkach, przekraczających wysokoś3 3,0 m ponad konstrukcję budynku, 

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów gospodarczych i garaży  

1 

10 linie zabudowy, 
20 minimalna powierzchnia zabudowy, 
30 granica maksymalnego zasięgu zabudowy, 
40 linie podziałów na odrębne elewacje, 
50 liczba pełnych kondygnacji nadziemnych do 
okapu – od ulicy, 

60 wysokoś3 zabudowy do okapu – od ulicy, 
70 zróżnicowanie wysokości okapów i kalenic, 
80 układ kalenicy dachu głównego, 
90 spadki połaci dachowych dachu głównego, 

określone na rysunku planu 

2 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynika z ustaleń rysunku planu 
3 dach o symetrycznym położeniu kalenicy i układzie połaci dachowych 

4 
materiały pokrycia dachu dachówka w kolorze czerwonym 

– ceramiczna lub cementowa 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania za-
budowy oraz zago-
spodarowania terenu 

5 

dopuszcza się: 
10 usytuowanie na dachach do dwóch rzędów lukarn, 
20 zróżnicowanie wysokości okapów i kalenic poza miejscami oznaczonymi na 
rysunku planu, 

w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 
30 kondygnacje użytkowe w poddaszu 
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1 zachowuje się istniejący podział na działki budowane 

2 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VI Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

3 
obszary wspólnego użytkowania powinny by3 przypisywane do poszczególnych 
wydzielonych działek jako udziały w części wspólnej na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów itp.0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta  

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg upo-
rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, w tym 
liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z materiałów 
tradycyjnych  

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 
1 obsługa komunikacyjna od dróg KD Pj i KD D przylegających do terenu 

2 
dla użytkowników terenów należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych ustaloną w oparciu o wskaźnik – 1 m.p. / 1 
mieszkanie 

3 

w bilansie ww. miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie: 
10 przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi, 
20 udokumentowanych trwałych miejsc postojowych, zlokalizowanych poza tere-
nem i służących wyłącznie obsłudze danego terenu 

4 

dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych, w tym poza obrysem granicy mak-
symalnego zasięgu zabudowy, o całkowicie zagłębionych, których górny poziom 
stropu nie może przekracza3 poziomu terenu projektowanego lub urządzonego przy-
legającego do garażu; powierzchni zabudowy tych garaży nie uwzględnia się przy 
ustalaniu wskaźnika zabudowy i wskaźnika intensywności zabudowy; wjazd do 
garażu należy zaprojektowa3 z ulicy KD PJ; garaże mogą by3 lokalizowane na grani-
cy działki; garaże mogą by3 powiązane funkcjonalnie i technicznie z garażami pod-
ziemnymi usytuowanymi na sąsiednich działkach i terenach 

5 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach frontowych 
budynków 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

6 
na terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc postojowych dla 
rowerów  

1 
obsługa terenu z sieci miejskich i przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją ener-
gii w zakresie wynikającym z programów rozwojowych poszczególnych sieci 

X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 

2 
dopuszcza się stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań zaopatrzenia w energię; 
nowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem uwarunkowań  wynikają-
cych z położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

 
 
 

§ 9 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Mm. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem Mm zawiera poniższa tabela. 
 
Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 

1 oznaczenie terenu MN1, MN2, MN3, MN4 

2 
przeznaczenie podsta-
wowe 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

– infrastruktura techniczna 
– inne funkcje – wyłącznie istniejące i niekolidujące z 
funkcja podstawową, 

4 
tereny infrastruktury technicznej nie mogą zajmowa3 więcej niż 5  powierzchni 
terenu 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 
dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji odmiennych od funkcji podstawowej. 
Zmiana zagospodarowania i zabudowy związana z tymi funkcjami, zgodna z ustale-
niami planu, nie może powodowa3 konfliktu z funkcją podstawową terenu 
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1 zachowa3 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu o wielkości 
0,30 

2 drzewa po śmierci biologicznej podlegają wymianie 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

3 teren podlega ochronie przed hałasem zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
1 tereny są położone: 
10 w strefie ochrony konserwatorskiej, 
20 na obszarze ochrony archeologicznej 

2 na terenach Mm1, Mm2 i Mm4 usytuowane są budynki zabytkowe wskazane do 
ochrony; budynki oznaczono na rysunku planu 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajo-
brazu kulturowego 3 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 istniejące obiekty gospodarcze i garażowe nieodpowiadające warunkom techniczno-
funkcjonalnym, sanitarnym, przeciwpożarowym i estetycznym oraz obiekty tymcza-
sowe podlegają likwidacji / wyburzeniu 

2 dopuszcza się budowę i przebudowę budynków, przy zachowaniu wskaźników 
i cech zagospodarowania oraz zabudowy ustalonych w planie 

3 zakazuje się przy budowie i przebudowie stosowania na elewacjach materiałów 
okładzinowych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz stolarki z PCV 

4 zakazuje się lokalizacji: 
10 wolno stojących obiektów i urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz zainstalo-
wanych na budynkach, 

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów gospodarczych, 
30 wolno stojących garaży na terenie Mm1 i Mm2 

5 dopuszcza się: 
10 na terenach M3 i M4 lokalizację na działce garażu wolno stojącego dla maksi-
mum 2 samochodów osobowych; garaże mogą by3 sytuowane na granicy dział-
ki, 

20 na terenach M1 i M2 lokalizację garaży w formie zespołu boksów garażowych; 
garaże mogą by3 sytuowane na granicy działki, 

6 dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych lub zlokalizowanych w skarpach 
terenowych, z wjazdami w elewacjach murów oporowych; elewacje murów oporo-
wych należy kształtowa3 z kamieni naturalnych łamanych lub łupanych lub tynków 
mineralnych; garaże mogą by3 sytuowane na granicy działki 

7 elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych – łupanych / 
łamanych lub z tynków mineralnych 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

8 rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania zab-
udowy oraz zago-
spodarowania terenu 

budynki mieszkalne z garażami wbudowanymi i dobudowanymi 

  a linie zabudowy 
  b granica maksymalnego zasięgu zabudowy 

ma terenach: 
– Mm1–3 – z uwzględnieniem granic 
określonych na rysunku planu i usta-
leniami pktu c, 
– Mm 4 – istniejące bez zmian 

  c maksymalny wskaźnik zabudowy działki ma terenach: 
– Mm1–3 – istniejący z tolerancją do 
+25  
– Mm4 – istniejący bez zmian 

  d maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

ma terenach: 
– Mm1–3 – istniejący z tolerancją do 
+25 , 
– Mm4 – istniejący bez zmian, do-
puszcza się jego zwiększenie do 
+25  zgodnie z punktem „j” 

  e maksymalna wysokoś3 kalenicy istniejąca bez zmian 
  f maksymalna wysokoś3 okapu istniejąca bez zmian 
  g dach układ połaci i kalenicy – istniejący bez 

zmian 
  h spadek dachu istniejący bez zmian 
  i materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna 
  

1 

j dopuszcza się kondygnacje użytkowe w poddaszu 
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  garaże wolno stojące naziemne 
  a linie zabudowy nieprzekraczalna – wyznaczona przez 

linię zabudowy istniejących budynków 
  b powierzchnia zabudowy maksimum 40 m2 
  c maksymalna wysokoś3 kalenicy 4,5 m 
  d wysokoś3 okapu 2,2–2,8 m 
  e dach Prosty szczytowy, dwupołaciowy 
  

2 

f spadek dachu spadek połaci dachu – jak w budynku 
głównym lub od 30o do 45o 

      
      
      

1 zachowuje się istniejący podział na działki budowlane VI Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

2 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów itp.0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg upo-
rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, w tym 
liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z materiałów 
tradycyjnych.  

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych 

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych 
1 zachowuje się obsługę komunikacyjną od istniejących ulic 

2 
dopuszcza się obsługę terenów Mm1 i Mm2 z terenów MU6 i MW5 oznaczonych na 
rysunku planu jako obszary wewnątrz bloków zabudowy przeznaczonych do wspól-
nego użytkowania  

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

3 
w granicach działek budowlanych należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc po-
stojowych ustaloną w oparciu o wskaźnik  – 1 m.p./1 mieszkanie, 

1 zachowuje się istniejącą obsługę terenu z sieci miejskich 

2 
dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci 

3 dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło 

X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 

4 
zmianę obsługi z sieci miejskich oraz rozwiązania indywidualne należy kształtowa3 
z uwzględnieniem położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

 
 

§ 10 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MU zawierają poniższe tabele nr 1, nr 2 i nr 3. 
 
Tabela nr 1 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu MU1, MU2, MU4, MU9, MU11, MU13, MU15 
2 przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

3 przeznaczenie uzupełniające 

– infrastruktura techniczna służąca wyłącznie obsłu-
dze obszaru planu, 

– inne funkcje – wyłącznie istniejące i niekolidujące 
z funkcjami podstawowymi 

4 
dopuszcza się zagospodarowanie terenu i działek w dowolnych proporcjach zabu-
dową mieszkaniowo-usługową, w tym także zagospodarowanie wyłącznie zabudo-
wą mieszkaniową lub usługową 

5 
tereny infrastruktury technicznej nie mogą zajmowa3 więcej niż 5  powierzchni 
terenu 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

6 
obszary przeznaczone do wspólnego użytkowania, oznaczone na rysunku planu, 
mogą by3 zagospodarowane wyłącznie na cele lokalizacji miejsc postojowych, zie-
leni, miejsc rekreacji i urządzeń komunalnych służących mieszkańcom terenu 
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1 
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenach MU1, MU9 i M13 
należy przyjmowa3 o wielkości 0,25 

2 
na terenach MU9, M11, M13 i M15 wyznacza się obszary zieleni wewnętrznej 
o wielkości określonej na rysunku planu  

3 

na obszarach zieleni wewnętrznej należy: 
10 zachowa3 istniejące zespoły zieleni, 
20 min. 40  obszaru przeznacza3 na kształtowanie zespołów zieleni wysokiej, 
30 nowe układy zieleni kształtowa3 w powiązaniu z istniejącymi  zespołami zieleni 

4 
w obrębie stanowisk parkingowych przewidzie3 pojedyncze drzewa i zgrupowania 
zieleni niskiej, drzewa w ilości odpowiadającej wskaźnikowi – min. 1 drzewo na 
5 stanowisk 

5 
istniejące drzewa i ozdobne krzewy podlegają ochronie. Usunięte drzewa i ozdobne 
krzewy należy przenieś3 lub zastąpi3 innymi drzewami i ozdobnymi krzewami 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

6 
tereny  podlegają  ochronie  przed hałasem określonej jak dla terenu mieszkaniowo- 
-usługowego położonego w strefie śródmiejskiej miast 

1 

tereny położone są: 
10 na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru 
zabytków, 

20 na obszarze ochrony archeologicznej 

2 

na terenie MU9 znajdują się następujące budynki wpisane do rejestru zabytków: 
ul. Daszyńskiego nr 9 – nr rejestrowy1329/J, nr 10 – nr rejestrowy 1301/J, nr 11 
– nr rejestrowy 1330/J, nr 12 – nr rejestrowy 1298/J, nr 13 – nr rejestrowy 
1305/J, nr 14 – nr rejestrowy 1307/J, nr 15 – nr rejestrowy1313/J, nr 16 – 
nr rejestrowy 1314/J, nr 17 – nr rejestrowy 1300/J, nr 18 – nr rejestrowy 1320/J, 
nr 19 – nr rejestrowy 1321/J, nr 20 – nr rejestrowy 1328/J; budynki oznaczono na 
rysunku planu 

3 
na terenach Mm1, Mm2, Mm4, MU11, MU13 i MU15 usytuowane są budynki za-
bytkowe wskazane do ochrony; budynki oznaczono na rysunku planu 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

4 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 
zachowuje się istniejące budynki z dopuszczeniem ich przebudowy; przy przebudo-
wie należy zachowa3 parametry i cechy zabudowy określone w uchwale 

2 
istniejące obiekty gospodarcze i garażowe nieodpowiadające warunkom techniczno- 
-funkcjonalnym, sanitarnym, przeciwpożarowym i estetycznym oraz obiekty tym-
czasowe podlegają likwidacji / wyburzeniu 

3 

dopuszcza się rozbudowę budynków w kierunku wnętrz blokowych przy zachowa-
niu następujących warunków:  
10 rozbudowa nie może przekroczy3 linii rozbudowy usytuowanej w odległości 
4,0 m od istniejącej ściany tylnej poszczególnych budynków, 

20 wysokoś3 rozbudowy nie może przekroczy3: 
– istniejącej wysokości budynku, 
– wysokości określonej na rysunku planu w przypadku jej ustalenia na rysun-
ku, 

30 formę części dobudowywanej, w tym dach, należy kształtowa3 w nawiązaniu 
do architektury istniejącego budynku 

4 
ustalenia ust. 1 w zakresie zachowania układu i spadku połaci dachowych nie doty-
czą budynków wskazanych na rysunku planu do przebudowy. ma budynkach tych 
dachy należy kształtowa3 zgodnie z ustaleniami rysunku planu 

5 
dopuszcza się w budynkach ul. Daszyńskiego 21 i ul. Szkolna 1 i 2 lokalizację usług 
w przestrzeni podtarasowej przylegającej do ulic,  

6 
dopuszcza się stosowanie na budynkach wyłącznie materiałów elewacyjnych na-
wiązujących ściśle do rozwiązań tradycyjnych – tynki mineralne, okładziny kamien-
ne i ceramiczne, drewno ,szkło 

7 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

8 

zakazuje się lokalizacji: 
10 wolno stojących oraz zainstalowanych na budynkach obiektów i urządzeń radio-
telekomunikacyjnych,  

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów garażowych oraz gospodarczych 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

9 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych – łupanych / 
łamanych lub z tynków mineralnych 
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1 linia zabudowy  określona na rysunku zmiany planu 
2 wskaźnik zabudowy działki wynika z ustaleń pozycji III i IV  
3 wskaźnik intensywności zabudowy wynika z ustaleń punktu III i IV  
4 maksymalna wysokoś3 kalenicy 
5 maksymalna wysokoś3 okapu 
6 dach 
7 spadek dachu 

istniejące bez zmian, za wyjątkiem budyn-
ków wymienionych w pozycji IV.3.2 i wska-
zanych na rysunku planu 
 

8 
materiały pokrycia dachu dachówka w kolorze czerwonym – cera-

miczna lub cementowa  

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

9 dopuszcza się kondygnacje użytkowe na poddaszu 

1 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VI Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

2 
obszary wspólnego użytkowania powinny by3 przypisywane do poszczególnych 
wydzielonych działek jako udziały w części wspólnej na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów itp.0 z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, 
w tym liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z mate-
riałów tradycyjnych. 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 
1 zachowuje się obsługę komunikacyjną od istniejących dróg 

2 
dla użytkowników terenów należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych ustaloną w oparciu o wskaźnik – 1 m.p. / 1 
mieszkanie 

3 

w bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie: 
10 przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi, 
20 udokumentowanych trwałych miejsc postojowych, zlokalizowanych poza tere-
nem i służących wyłącznie obsłudze danego terenu, 

4 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach frontowych 
budynków 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

5 
na terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc postojowych dla 
rowerów 

1 zachowuje się istniejącą obsługę terenu z sieci miejskich X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 2 

dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci. mowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem 
położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

1 tereny zagrożone wodami powodziowymi określa rysunek planu 

2 
na terenie MU9 zagrożeniem objęte są budynki przy ul. I. Daszyńskiego od n-ru 9 
do n-ru 20 

XI Sposoby zagospoda-
rowania terenów 
zagrożonych wodami 
powodziowymi 

3 
projekty budowlane na terenach zagrożonych należy uzgadnia3 z organami właści-
wymi w sprawach ochrony przeciwpowodziowej 

 
Tabela nr 2 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 

1 
oznaczenie terenu MU3, MU5, MU6, MU7, MU8, MU10, MU12, MU14, 

MU17, MU18, MU19 

2 
przeznaczenie podstawo-
we 

tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

3 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

infrastruktura techniczna służąca wyłącznie obsłudze 
obszaru planu 

4 
dopuszcza się zagospodarowanie terenów i działek w dowolnych proporcjach – 
zabudową mieszkaniowo-usługową, usługową i mieszkaniową, z uwzględnieniem 
ustaleń punktu 5 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 
na terenach MU3, MU5, MU6, MU12 i MU14 zakazuje się lokalizacji mieszkań 
w parterach budynków  
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6 
tereny infrastruktury technicznej nie mogą zajmowa3 więcej niż 100 m2 lub 5  
powierzchni terenu 

7 
obszary przeznaczone do wspólnego użytkowania, oznaczone na rysunku planu, 
mogą by3 zagospodarowane wyłącznie na cele lokalizacji miejsc postojowych, zie-
leni, miejsc rekreacji i urządzeń komunalnych służących mieszkańcom terenu 

8 
na obszarach wspólnego użytkowania położonych na terenach MU18 i MU19 nale-
ży ukształtowa3 zieleń wg zasad określonych w poz. II 3 tabeli dla obszarów zieleni 
wewnętrznej  

1 
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenie należy przyjmowa3 
o wielkości 0,35 

2 
na terenach MU10, MU12 i MU14 wyznacza się obszary zieleni wewnętrznej 
o wielkości oznaczonej na rysunku planu 

3 

na obszarach zieleni wewnętrznej należy: 
10 zachowa3 istniejące zespoły zieleni, 
20 min. 40  obszaru przeznacza3 na kształtowanie zespołów zieleni wysokiej, 
30 nowe układy zieleni kształtowa3 w powiązaniu z istniejącymi zespołami zieleni 

4 
w obrębie stanowisk parkingowych przewidzie3 pojedyncze drzewa i zgrupowania 
zieleni niskiej, drzewa w ilości odpowiadającej wskaźnikowi – min. 1 drzewo na 
5 stanowisk 

5 
istniejące drzewa i ozdobne krzewy podlegają ochronie. Usunięte drzewa i i ozdob-
ne krzewy należy przenieś3 lub zastąpi3 innymi drzewami i ozdobnymi krzewami  

II Zasady ochrony 
środowiska i przyro-
dy 

6 
tereny  podlegają  ochronie  przed  hałasem określonej jak dla terenu mieszkaniowo-
-usługowego położonego w strefie śródmiejskiej miast 

1 

10 tereny MU5, MU10, MU12 i MU14 oraz w części tereny MU3 i MU6 położone 
są na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru 
zabytków,  

20 tereny MU7, MU8, MU17, MU18 i MU19 oraz w części tereny MU3 i MU6 
położone są w strefie ochrony konserwatorskiej; 

30 tereny położone są na obszarze ochrony archeologicznej 
2 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

3 
w budynkach odtwarzanych w ciągu ulic Wrocławskiej, Daszyńskiego i Szkolnej 
należy nawiązywa3 do cech architektonicznych (stylistycznych0 zabudowy histo-
rycznej 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  

4 
dopuszcza się umieszczanie lukarn/ facjat na innych dachach niż oznaczonych na 
rysunku za zgodą WKZ; kształt i iloś3 lukarn należy ustala3 w uzgodnieniu z WKZ. 

1 
dopuszcza się stosowanie na budynkach wyłącznie materiałów elewacyjnych na-
wiązujących ściśle do rozwiązań tradycyjnych – tynki mineralne, okładziny kamien-
ne i ceramiczne, drewno ,szkło 

2 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

3 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych (łupanych / 
łamanych0 lub z tynków mineralnych  

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

4 

zakazuje się lokalizacji: 
10 wolno stojących oraz zainstalowanych na budynkach obiektów i urządzeń radio-
telekomunikacyjnych radiotelekomunikacyjnych,  

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów garażowych oraz gospodarczych  

1 

  10 linie zabudowy, 
  20 minimalna powierzchnia zabudowy, 
  30 granica maksymalnego zasięgu zabudowy, 
  40 linie podziałów na odrębne elewacje, 
  50 liczba pełnych kondygnacji nadziemnych do 

okapu – od ulicy, 
  60 wysokoś3 zabudowy do okapu – od ulicy, 
  70 zróżnicowanie wysokości okapów i kalenic, 
  80 układ kalenicy dachu głównego, 
  90 spadki połaci dachowych dachu głównego, 
100 obowiązek kształtowania lukarn w dachach, 
110 iloś3 osi okiennych na odrębnych elewacjach 

w ciągach zabudowy ulic Wrocławskiej i Da-
szyńskiego oraz na Placu Pocztowym, 

określone na rysunku planu 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

2 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynikający z ustaleń rysunku 

i pozycji V 5.1 
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3 dach o symetrycznym położeniu kalenicy i układzie połaci dachowych 

4 
materiał pokrycia dachu dachówka w kolorze czerwo-

nym – ceramiczna lub cemen-
towa 

5 

dopuszcza się: 
10 zwiększenie lub zmniejszenie, o jedną oś, ustaloną na rysunku planu liczbę osi 
okiennych, 

20 usytuowanie do dwóch rzędów lukarn na dachach o nieustalonej na rysunku 
planu ilości rzędów, 

30 zwiększenie o jeden rząd lukarn na dachach o ustalonej na rysunku planu ilości 
rzędów lukarn, 

40 zróżnicowanie wysokości okapów i kalenic poza miejscami oznaczonymi na 
rysunku planu, 

w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
50 kondygnacje użytkowe na poddaszu 

6 

w przypadku poszerzenia elewacji frontowej zgodnie z dopuszczeniem określonym 
na rysunku planu na terenach MU8 i MU12, iloś3 osi okiennych na poszerzonej 
elewacji należy przyją3 proporcjonalnie do ustalonych dla elewacji odpowiadającej 
minimalnej powierzchni zabudowy  

1 
minimalną wielkoś3 i szerokoś3 działki na poszczególnych terenach wyznaczają 
parametry najmniejszej działki wynikające z postulowanego na rysunku planu po-
działu na działki  

2 
ustalenia punktów 1 nie dotyczą podziałów wykonanych przed dniem wejścia 
w życie uchwały 

3 poszczególne tereny mogą stanowi3 w całości odrębne działki budowane 

4 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VI Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

5 
obszary wspólnego użytkowania powinny by3 przypisywane do poszczególnych 
wydzielonych działek jako udziały w części wspólnej na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego za-
gospodarowania 
terenów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, 
w tym liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z mate-
riałów tradycyjnych 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 

1 
obsługa komunikacyjna terenu i działki od istniejących i projektowanych ulic zgod-
nie z przepisami odrębnymi 

2 
dla użytkowników terenów należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych ustaloną w oparciu o wskaźnik – 1 m.p. / 
1 mieszkanie 

 

w bilansie ww. miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie: 
10 przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi, 
20 udokumentowanych trwałych miejsc postojowych zlokalizowanych poza tere-
nem i służących wyłącznie obsłudze danego terenu 

3 

dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych, w tym poza obrysem granicy mak-
symalnego zasięgu zabudowy, o całkowicie zagłębionych kondygnacjach, tj. kon-
dygnacjach, których górny poziom stropu nie może przekracza3 poziomu terenu 
projektowanego lub urządzonego przylegającego do garażu; powierzchnię zabudo-
wy tych garaży nie uwzględnia się przy ustalaniu wskaźnika zabudowy i wskaźnika 
intensywności zabudowy; garaże mogą by3 lokalizowane na granicy działki; 
garaże mogą by3 powiązane funkcjonalnie i technicznie z garażami podziemnymi 
usytuowanymi na sąsiednich działkach 

4 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach  frontowych 
budynków 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

5 
na terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc postojowych dla 
rowerów 
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1 
obsługa terenu z sieci miejskich i przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją ener-
gii w zakresie wynikającym z programów rozwojowych poszczególnych sieci 

X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 

2 
dopuszcza się stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań zaopatrzenia w energię; 
nowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem położenia w strefie ochro-
ny konserwatorskiej. 

1 tereny zagrożone powodzią określa rysunek planu 

2 
teren MU6 jest w części zagrożony wodami powodziowymi, zagrożeniem objęte są 
budynki przy ul. Wrocławskiej usytuowane na działkach nr 135, 134, 133/1 i bu-
dynki przy ul. mowomiejskiej usytuowane na działce 171 

XI Sposoby zagospoda-
rowania terenów 
zagrożonych wodami 
powodziowymi 

3 
projekty budowlane na terenach zagrożonych należy uzgadnia3 z organami właści-
wymi w sprawach ochrony przeciwpowodziowej 

 
Tabela nr 3 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu MU16 
2 przeznaczenie podstawowe teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
3 przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna 

4 
dopuszcza się zagospodarowanie terenu i działek w dowolnych proporcjach – zabu-
dową mieszkaniowo-usługową, usługową i mieszkaniową 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 
tereny infrastruktury technicznej nie mogą zajmowa3 więcej niż 5  powierzchni 
terenu 

1 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu wynosi 0,35 
2 drzewa po śmierci biologicznej podlegają wymianie 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

3 teren podlega ochronie przed hałasem zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
1 teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej III Zasady ochrony 

dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  

2 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 
wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od granicy 
działki i na granicy działki 

2 
dopuszcza się na działce lokalizację garaży wolno stojących dla maksimum 2 samo-
chodów osobowych, przy spełnieniu ustaleń uchwały 

3 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

4 

zakazuje się lokalizacji: 
10 wolno stojących oraz zainstalowanych na budynkach obiektów i urządzeń radio-
telekomunikacyjnych, 

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów gospodarczych  

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

5 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych – łupanych/ 
łamanych lub z tynków mineralnych 

  1 

10 linia zabudowy, 
20 minimalne pole zabudowy, 
30 granica maksymalnego zasięgu zabudowy, 
40 układ kalenicy 

określone na rysunku planu 

  2 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
  3 maksymalna wysokoś3 kalenicy 14,0 m 
  4 maksymalna wysokoś3 okapu 7,5 m 

  5 
dach – dwupołaciowy o szczytach prostych lub naczółkowych 

– czterospadowy prosty 
  6 spadek połaci min. 450 

  7 
materiały pokrycia dachu dachówka w kolorze czerwo-

nym – ceramiczna lub cemen-
towa 

  8 budowa garaży wolno stojących – wg § 5 pozycja V.2 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

  9 dopuszcza się kondygnacje użytkowe na poddaszu 

1 
10 minimalna pow. działki – 1500 m2. 
20 minimalna szerokoś3 działki w linii zabudowy – 24,50 m 

2 ustalenie minimalnej pow. nie dotyczy działki nr 3/49 

VI Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

3 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 
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VII Sposoby i terminy 
tymczasowego za-
gospodarowania i 
użytkowania tere-
nów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, 
w tym liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z mate-
riałów tradycyjnych 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

4 

ogrodzenia lokalizowane wzdłuż linii rozgraniczających dróg i ulic należy kształto-
wa3 z uwzględnieniem następujących warunków: 
10 min. wysokoś3 ogrodzeń – 1,20 m; maks. wysokoś3 ogrodzeń 1,50 m, 
20 powierzchnie ażurowe powinny zajmowa3 min. 60  powierzchni ogrodzenia, 
30 ciągi ogrodzeń wzdłuż poszczególnych ulic powinny posiada3 jednakową wyso-
koś3 oraz wspólne rozwiązania formalne i materiałowe, 

40 wyklucza się lokalizację ogrodzeń prefabrykowanych betonowych 

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

5 wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych 
1 wjazd na działki z ulic: Iwaszkiewicza i KD Pj 

2 
w granicach działek budowlanych należy zabezpieczy3 odpowiednią do potrzeb 
i przepisów odrębnych liczbę miejsc postojowych 

3 

minimalną liczbę miejsc postojowych na działkach budowlanych należy ustali3 
w oparciu o następujące wskaźniki: 
10 dla zabudowy mieszkaniowej – 1 m.p./1 mieszkanie, 
20 dla zabudowy usługowej i usług wbudowanych: 
– biura, handel detaliczny i usługi nieuciążliwe 1 m.p./50 m2 p.u. 
– sportowo-rekreacyjnych, kultury i rozrywki i 1 m.p./10 użytkowników 
– gastronomicznych 1 m.p./6 miejsc; 
– hotele i pensjonaty 1 m.p./4 łóżka 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

4 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach frontowych 
budynków 

1 
obsługa terenu z istniejących sieci w ul. Iwaszkiewicza i projektowanych sieci 
w ulicy KD PJ 

2 
dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci 

3 dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło 

X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 

4 
zmianę obsługi z sieci miejskich oraz rozwiązania indywidualne należy kształtowa3 
z uwzględnieniem położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

 
 

§ 11 

1. Ustala się tereny zabudowy usługowej – U. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem U zawierają poniższe tabele nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. 
 
Tabela nr 1 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu U1 
2 przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej 

3 
przeznaczenie uzupełniające – mieszkalnictwo  

– infrastruktura techniczna służąca wyłącznie 
obsłudze obszaru planu 

4 
funkcja mieszkaniowa (mieszkalnictwo0 może zajmowa3 maksimum 30  po-
wierzchni całkowitej zabudowy 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 infrastruktura techniczna może zajmowa3 maksimum 5  powierzchni terenu 
1 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu wynosi 0,25 

2 
teren podlega ochronie przed hałasem określonej jak dla terenu mieszkaniowo-
usługowego położonego w strefie śródmiejskiej miast 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

3 
w obrębie stanowisk parkingowych należy przewidzie3 pojedyncze drzewa i zgru-
powania zieleni niskiej  
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1 teren położony jest: 
10 na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru 
zabytków, 

20 na obszarze ochrony archeologicznej 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  2 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 
istniejące obiekty gospodarcze i garażowe nie odpowiadające warunkom techniczno 
– funkcjonalnym, sanitarnym, przeciwpożarowym i estetycznym oraz obiekty tym-
czasowe podlegają likwidacji / wyburzeniu 

2 
dopuszcza się stosowanie na budynkach wyłącznie materiałów elewacyjnych na-
wiązujących ściśle do rozwiązań tradycyjnych – tynki mineralne, okładziny kamien-
ne i ceramiczne, drewno ,szkło 

3 

wyklucza się lokalizację: 
10 wolno stojących obiektów i urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz obiektów 
i urządzeń radiotelekomunikacyjnych, zainstalowanych na budynkach, przekra-
czających  wysokoś3 3,0 m ponad konstrukcje budynku, 

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów garażowych oraz gospodarczych 

4 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

5 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych (łupanych / 
łamanych0 lub z tynków mineralnych  

1 linia zabudowy  określona na rysunku planu 
2 wskaźnik zabudowy działki min. – 0,35, maks. – 0,55 
3 wskaźnik intensywności zabudowy min. – 1,05, maks. – 2,00 

4 
iloś3 kondygnacji 

5 wysokoś3 okapu/ elewacji 
6 spadek dachu 

określa rysunek planu 

7 dach o symetrycznym położeniu kalenicy i układzie połaci dachowych 

8 
materiały pokry-
cia dachu 

dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym lub blachy cynko-
wa, miedziana 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania za-
budowy oraz zago-
spodarowania terenu 

9 dopuszcza się kondygnacje użytkowe w poddaszu 
1 teren stanowi jedną działkę budowaną VI Zasady i warunki 

scalania i podziału 
nieruchomości 

2 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic wyłącznie w części partero-
wej, wg uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice 
i szyldy, w tym liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej z materia-
łów tradycyjnych 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 
1 zachowuje się obsługę komunikacyjną od istniejących dróg 

2 
dla użytkowników terenów należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych ustaloną w oparciu o wskaźniki – 1 m.p. / 1 
mieszkanie i 1 m.p. / 50 m2 p.u. usług 

3 

dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych, w tym poza obrysem granicy mak-
symalnego zasięgu zabudowy, o całkowicie zagłębionych kondygnacjach, tj. kon-
dygnacjach, których górny poziom stropu nie może przekracza3 poziomu terenu 
projektowanego lub urządzonego przylegającego do garażu; powierzchni zabudowy 
tych garaży nie uwzględnia się przy ustalaniu wskaźnika zabudowy i wskaźnika 
intensywności zabudowy; garaże mogą by3 lokalizowane na granicy działki; 
garaże mogą by3 powiązane funkcjonalnie i technicznie z garażami podziemnymi 
usytuowanymi na sąsiednich działkach i terenach 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

4 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach  frontowych 
budynków 
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5 
na terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc postojowych dla 
rowerów 

1 zachowuje się istniejącą obsługę terenu z sieci miejskich X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 2 

dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci. mowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem 
położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

 
 
 
 
 

Tabela nr 2 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu U2 

2 
przeznaczenie podstawo-
we  

tereny zabudowy usługowej 

3 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

– mieszkalnictwo, 
– infrastruktura techniczna służąca wyłącznie obsłudze 
obszaru planu 

4 
funkcja mieszkaniowa (mieszkalnictwo0 może zajmowa3 maksimum 30  po-
wierzchni całkowitej budynku 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 infrastruktura techniczna może zajmowa3 maksimum 5  powierzchni terenu. 

1 
teren podlega ochronie przed hałasem określonej jak dla terenu mieszkaniowo-
usługowego położonego w strefie śródmiejskiej miast 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

2 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu wynosi 0,10 

1 

teren położony jest: 
10 na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru 
zabytków, 

20 na obszarze ochrony archeologicznej 
2 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  

3 
w budynkach sytuowanych na terenie należy nawiązywa3 do cech architektonicz-
nych (stylistycznych0 zabudowy historycznej, w oparciu o materiały ikonograficzne  

1 
dopuszcza się stosowanie na budynkach wyłącznie materiałów elewacyjnych na-
wiązujących ściśle do rozwiązań tradycyjnych – tynki mineralne, okładziny kamien-
ne i ceramiczne, drewno ,szkło 

2 

wyklucza się lokalizację: 
10 wolno stojących oraz zainstalowanych na budynkach obiektów i urządzeń radio-
telekomunikacyjnych,  

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów garażowych oraz gospodarczych 

3 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

4 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych – łupanych / 
łamanych lub z tynków mineralnych  

1 

  10 linie zabudowy, 
  20 minimalna powierzchnia zabudowy, 
  30 granica maksymalnego zasięgu zabudowy, 
  40 linie podziałów na odrębne elewacje, 
  50 liczba pełnych kondygnacji nadziemnych do 

okapu – od ulicy, 
  60 wysokoś3 zabudowy do okapu – od ulicy, 
  70 zróżnicowanie wysokości okapów i kalenic, 
  80 układ kalenicy dachu głównego, 
  90 spadki połaci dachowych dachu głównego, 
100 obowiązek kształtowania lukarn w ustalonych 

dachach, 
110 iloś3 osi okiennych na odrębnych elewacjach 

określone na rysunku planu 

2 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
3 dach o symetrycznym położeniu kalenicy i układzie połaci dachowych 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

4 
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna w kolo-

rze czerwonym 
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5 

dopuszcza się: 
10 zwiększenie lub zmniejszenie o jedną oś, ustaloną na rysunku planu liczbę osi 
okiennych, 

20 usytuowanie do dwóch rzędów lukarn na dachach o nieustalonej na rysunku 
planu ilości rzędów, 

30 zwiększenie o jeden rząd lukarn na dachach o ustalonej na rysunku planu ilości 
rzędów lukarn, 

40 zróżnicowanie wysokości okapów i kalenic poza miejscami oznaczonymi na 
rysunku planu, 

w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
50 kondygnacje użytkowe na poddaszu 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

6 

w przypadku poszerzenia elewacji frontowej zgodnie z dopuszczeniem określonym 
na rysunku planu, iloś3 osi okiennych na poszerzonej elewacji należy przyją3 pro-
porcjonalnie do ustalonych dla elewacji odpowiadającej minimalnej powierzchni 
zabudowy 

1 
minimalną wielkoś3 i szerokoś3 działki na poszczególnych terenach wyznaczają 
parametry najmniejszej działki wynikające z postulowanego na rysunku planu po-
działu na działki  

2 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VI Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

3 poszczególne tereny mogą stanowi3 w całości odrębne działki budowlane 
VII Sposoby i terminy 
tymczasowego za-
gospodarowania i 
użytkowania  

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, 
w tym liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z mate-
riałów tradycyjnych 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych 

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 
1 teren dostępny z istniejącego wjazdu z ulicy KD LPj1 

2 

dla użytkowników terenów należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych ustaloną w oparciu o wskaźniki: 
10 1 m.p. / 1 mieszkanie, 
20 hotele i pensjonaty 1 m.p./4 łóżka 

3 

w bilansie ww. miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie: 
10 przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi, 
20 udokumentowanych trwałych miejsc postojowych zlokalizowanych poza tere-
nem i służących wyłącznie obsłudze danego terenu 

4 

dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych, w tym poza obrysem granicy mak-
symalnego zasięgu zabudowy, o całkowicie zagłębionych kondygnacjach, tj. kon-
dygnacjach, których górny poziom stropu nie może przekracza3 poziomu terenu 
projektowanego lub urządzonego przylegającego do garażu; powierzchni zabudowy 
tych garaży nie uwzględnia się przy ustalaniu wskaźnika zabudowy i wskaźnika 
intensywności zabudowy; garaże mogą by3 lokalizowane na granicy działki; garaże 
mogą by3 powiązane funkcjonalnie i technicznie z garażami podziemnymi usytu-
owanymi na sąsiednich działkach i terenach 

5 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach  frontowych 
budynków 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

6 
na działce lub terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc posto-
jowych dla rowerów 

1 
obsługa terenu z sieci miejskich i przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją ener-
gii w zakresie wynikającym z programów rozwojowych poszcz. sieci 

X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 

2 
dopuszcza się stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań zaopatrzenia w energię; 
nowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem położenia w strefie ochro-
ny konserwatorskiej 

1 teren zagrożony jest wodami powodziowymi XI Zagospodarowanie 
terenów zagrożo-
nych wodami powo-
dziowymi 

2 
projekty budowlane na terenie zagrożonym należy uzgadnia3 z organami właściwy-
mi w sprawach ochrony przeciwpowodziowej 
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Tabela nr 3 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu U3, U4 

2 
przeznaczenie podstawo-
we 

tereny zabudowy usługowej 

3 

przeznaczenie uzupełnia-
jące 

– mieszkalnictwo  
– infrastruktura techniczna służąca wyłącznie obsłudze 
obszaru planu, 

– inne funkcje – wyłącznie istniejące i niekolidujące 
z funkcją podstawową 

4 
funkcja mieszkaniowa (mieszkalnictwo0 – istniejąca lub nowa może zajmowa3 mak-
simum 40  powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się zachowanie istniejącej 
funkcji mieszkaniowej przekraczającej ww. powierzchnię 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 infrastruktura techniczna może zajmowa3 maksimum 5  powierzchni terenu 
II Zasady ochrony 
środowiska i przyro-
dy 

 
teren podlega ochronie przed hałasem określonej jak dla terenu mieszkaniowo-usłu-
gowego położonego w strefie śródmiejskiej miast 

1 

tereny położone są: 
10 na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru 
zabytków, 

20 na obszarze ochrony archeologicznej 

2 
na terenie U3 znajduje się zespół budynków Młyna Trójkołowego wpisany do reje-
stru zabytków – nr rejestrowy 1343/J; 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  

3 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 
zachowuje się istniejące budynki z dopuszczeniem ich budowy i przebudowy; przy 
budowie i przebudowie należy zachowa3 parametry i cechy zabudowy określone 
w planie. 

2 
dopuszcza się stosowanie na budynkach wyłącznie materiałów elewacyjnych na-
wiązujących ściśle do rozwiązań tradycyjnych – tynki mineralne, okładziny kamien-
ne i ceramiczne, drewno ,szkło 

3 

wyklucza się lokalizację: 
10 wolno stojących oraz zainstalowanych na budynkach obiektów i urządzeń radio-
telekomunikacyjnych, 

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów garażowych oraz gospodarczych 

4 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

5 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych (łupanych / 
łamanych0 lub z tynków mineralnych  

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

6 
wzdłuż mysy Łużyckiej dopuszcza się realizacje tarasów ziemnych lub o konstrukcji 
płyty opartej na  murze kamiennym masywnym o charakterze istniejącego muru na 
działce nr 81/6; realizacja tarasów wymaga uzgodnienia z zarządcą rzeki  

1 

10 linia zabudowy 
20 minimalna powierzchnia nowej zabudowy, 
30 granica maksymalnego zasięgu zabudowy, 
40 liczba pełnych kondygnacji nadziemnych do 
okapu – od ulicy, 

50 wysokoś3 zabudowy do okapu – od ulicy, 
60 układ kalenicy, 
70 spadki połaci dachowych, 
80 obowiązek kształtowania lukarn w dachach, 
90 iloś3 osi okiennych na elewacji, 

dla budynków projektowanych 
określone na rysunku planu 

2 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
3 maksymalna wysokoś3 kalenicy 
4 maksymalna wysokoś3 okapu 
5 dach 

6 spadek dachu 

na terenie U3 – parametry 
budynków istniejących oraz 
układ kalenicy i połaci – bez 
zmian; 
na terenie U4 dopuszcza się 
rozbudowę i zmianę dachu 
istn. budynku  

7 materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

8 dopuszcza się kondygnacje użytkowe w poddaszu 
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9 

na terenie U4 dopuszcza się inne kształtowanie budynku niż ustalone na rysunku 
planu, wg następujących zasad: 
10 linie oraz powierzchnię zabudowy określa rysunek planu, 
20 podstawową bryłę budynku ukształtowa3 w formie ciągu 4 wyodrębnionych 
kamienic, 

30 wyodrębnione kamienice przykry3 dachami stromymi dwuspadowymi, o syme-
trycznym ukształtowaniu połaci i układzie szczytowym w stosunku do ulicy 
Wrocławskiej i rzeki mysy Łużyckiej oraz o spadku połaci 420–500, 

40 od strony południowej, przylegającej do budynku ul. Wrocławska 106, usytu-
owa3 ciąg trzech „kamienic” o zmiennym położeniu gzymsu na wysokości od 
9 do 11m oraz o zmiennych szerokościach elewacji od 7 do 12,5 m, 

50 od strony północnej, przy przejściu granicznym, usytuowa3 „kamienicę” 
o gzymsie na wysokości od 12 do 14 m i o szerokości elewacji 15 m z toleran-
cją +/-1,5 m 

1 zachowuje się istniejący podział na działki 

2 
dopuszcza się wtórne podziały mające na celu powiększenie istniejących działek 
i uwzględniające zagospodarowania terenu 

VI Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

3 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego za-
gospodarowania 
i użytkowania  

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 

dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, 
w tym liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z mate-
riałów tradycyjnych 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 
1 zachowuje się obsługę komunikacyjną od istniejących dróg 

2 

dla użytkowników terenów należy zabezpieczy3 minimalną liczbę miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych ustaloną w oparciu o wskaźniki: 
10 1 m.p. / 1 mieszkanie, 
20 hotele i pensjonaty 1 m.p./4 łóżka 

3 

w bilansie ww. miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie: 
10 przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi, 
20 udokumentowanych trwałych miejsc postojowych zlokalizowanych poza tere-
nem i służących wyłącznie obsłudze danego terenu 

4 

dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych, w tym poza obrysem granicy mak-
symalnego zasięgu zabudowy, o całkowicie zagłębionych kondygnacjach, których 
górny poziom stropu nie może przekracza3 poziomu terenu projektowanego lub 
urządzonego przylegającego do garażu; powierzchni zabudowy garaży nie uwzględ-
nia się przy ustalaniu wskaźników zabudowy i intensywności zabudowy; garaże 
mogą by3 lokalizowane na granicy działki i mogą by3 powiązane z garażami pod-
ziemnymi usytuowanymi na sąsiednich działkach i terenach 

5 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach  frontowych 
budynków 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

6 
na terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc postojowych dla 
rowerów 

1 zachowuje się istniejącą obsługę terenu z sieci miejskich X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 2 

dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci. mowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem 
położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

1 tereny są zagrożone wodami powodziowymi XI Zagospodarowanie 
terenów zagrożo-
nych wodami powo-
dziowymi 

2 
projekty budowlane na terenach zagrożonych należy uzgadnia3 z organami właści-
wymi w sprawach ochrony przeciwpowodziowej 
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Tabela nr 4 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu U5 

2 
przeznaczenie podstawo-
we 

tereny zabudowy usługowej 

3 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

– mieszkalnictwo, 
– infrastruktura techniczna służąca wyłącznie obsłudze 
obszaru planu 

4 
funkcja mieszkaniowa (mieszkalnictwo0 może zajmowa3 maksimum 30  po-
wierzchni całkowitej zabudowy 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 infrastruktura techniczna może zajmowa3 maksimum 5  powierzchni terenu 
1 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu wynosi 0,35 

2 
teren podlega ochronie przed hałasem określonej jak dla terenu mieszkaniowo-usłu-
gowego położonego w strefie śródmiejskiej miast 

3 
istniejące drzewa i ozdobne krzewy podlegają ochronie. Usunięte drzewa i ozdobne 
krzewy należy przenieś3 lub zastąpi3 innymi drzewami i ozdobnymi krzewami 

II Zasady ochrony 
środowiska i przyro-
dy 

4 
w obrębie stanowisk parkingowych przewidzie3 pojedyncze drzewa i zgrupowania 
zieleni niskiej, drzewa w ilości odpowiadającej wskaźnikowi – min. 1 drzewo na 
5 stanowisk 

1 

teren położony jest :  
10 na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru 
zabytków, 

20 na obszarze ochrony archeologicznej 

2 
na terenie usytuowane są budynki zabytkowe wskazane do ochrony; budynki ozna-
czono na rysunku planu 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  

3 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

1 
zachowuje się istniejące budynki z dopuszczeniem ich budowy i przebudowy; przy 
budowie i przebudowie zachowa3 parametry i cechy zabudowy określone w planie. 

2 

dopuszcza się rozbudowę budynków przy zachowaniu następujących warunków:  
10 po rozbudowie zostanie zachowania czytelności elementów wymienionych 
w pozycji III3 

20 wysokoś3 rozbudowy nie przekroczy istniejącej wysokości budynku lub określo-
nej na rysunku planu, 

30 forma części dobudowywanej, w tym dach, ukształtowana zostanie w nawiąza-
niu do architektury istniejącego budynku 

3 
istniejące obiekty gospodarcze i garażowe nieodpowiadające warunkom techniczno-
funkcjonalnym, sanitarnym, przeciwpożarowym i estetycznym oraz obiekty tymcza-
sowe podlegają likwidacji / wyburzeniu 

4 
dopuszcza się stosowanie na budynkach wyłącznie materiałów elewacyjnych na-
wiązujących ściśle do rozwiązań tradycyjnych – tynki mineralne, okładziny kamien-
ne i ceramiczne, drewno ,szkło 

5 

wyklucza się lokalizację: 
10 wolno stojących obiektów i urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz obiektów 
i urządzeń radiotelekomunikacyjnych, zainstalowanych na budynkach, przekra-
czających wysokoś3 3,0 m ponad konstrukcje budynku, 

20 wolno stojących i dobudowanych obiektów garażowych oraz gospodarczych 

6 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

7 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych – łupanych / 
łamanych lub z tynków mineralnych  

1 linia zabudowy  istniejąca – nieprzekraczalna 
2 maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,40 
3 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
4 maksymalna wysokoś3 kalenicy Istniejąca 
5 maksymalna wysokoś3 okapu Istniejąca 

na budynkach istn. układ kalenicy i połaci do zachowania 
6 
dach 

na dobudowach i bu-
dynkach proj. 

o układzie kalenicy i połaci ściśle powiązanym 
z dachami na budynkach istniejących 

na budynkach istn. do zachowania 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

7 
spadek 
dachu na dobudowach i bu-

dynkach nowych 
jak na dachach istniejących  
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8 materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym 
9 dopuszcza się kondygnacje użytkowe w poddaszu 
1 teren stanowi jedną działkę budowana VI Zasady i warunki 

scalania i podziału 
nieruchomości 

2 dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

 nie dopuszcza się 

1 wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, w 
tym liternictwo, należy rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z materia-
łów tradycyjnych 

3 zakazuje się instalowania na budynkach tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

4 ogrodzenia lokalizowane wzdłuż linii rozgraniczających dróg i ulic należy kształto-
wa3 z uwzględnieniem następujących warunków: 
10 min. wysokoś3 ogrodzeń – 1,20 m; maks. wysokoś3 ogrodzeń 1,80 m, 
20 powierzchnie ażurowe powinny zajmowa3 min. 60  powierzchni ogrodzenia, 
30 ciągi ogrodzeń wzdłuż poszczególnych ulic powinny posiada3 jednakową wyso-
koś3 oraz wspólne rozwiązania formalne i materiałowe, 

40 wyklucza się lokalizację ogrodzeń prefabrykowanych betonowych 
1 zachowuje się obsługę komunikacyjną od istniejących dróg 

2 

w granicach terenu należy zabezpieczy3 odpowiednią do potrzeb i przepisów od-
rębnych liczbę miejsc postojowych; minimalną liczbę miejsc postojowych na dział-
kach budowlanych należy ustali3 w oparciu o następujące wskaźniki: 
10 dla zabudowy mieszkaniowej – 1 m.p./1 mieszkanie, 
20 dla zabudowy usługowej i usług wbudowanych: 
– biura, handel detaliczny i usługi nieuciążliwe 1 m.p./50 m2 p.u. 
– sportowo-rekreacyjnych, kultury i rozrywki i 1 m.p./10 użytkowników, 
– gastronomicznych 1 m.p./6 miejsc; 
– hotele i pensjonaty 1 m.p./4 łóżka, 
– Inne 1 m.p./50 m2 p.u. 

3 

dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych, w tym poza obrysem granicy mak-
symalnego zasięgu zabudowy, o całkowicie zagłębionych kondygnacjach, tj. kon-
dygnacjach, których górny poziom stropu nie może przekracza3 poziomu terenu 
projektowanego lub urządzonego przylegającego do garażu; powierzchni zabudowy 
tych garaży nie uwzględnia się przy ustalaniu wskaźnika zabudowy i wskaźnika 
intensywności zabudowy, garaże mogą by3 lokalizowane na granicy działki;  
garaże mogą by3 powiązane funkcjonalnie i technicznie z garażami podziemnymi 
usytuowanymi na sąsiednich działkach i terenach 

4 
zakazuje się lokalizacji garaży oraz wjazdów i wyjazdów w elewacjach  frontowych 
budynków 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

5 
na terenie należy zapewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 miejsc postojowych dla 
rowerów 

1 zachowuje się istniejącą obsługę terenu z sieci miejskich X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 2 

dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci. mowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem 
położenia w strefie ochrony konserwatorskiej 
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Tabela nr 5 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu U6 I Przeznaczenie terenu 

i zasady jego zago-
spodarowania  

2 
przeznaczenie podstawo-
we 

tereny zabudowy usługowej – informacja turystyczna 

1 

teren położony jest: 
10 na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru 
zabytków, 

20 na obszarze ochrony archeologicznej 
2 zasady ochrony zagospodarowania i budynków określa Rozdział 2 

3 
parametry, formę i rozwiązania materiałowe budynku usytuowanego na terenie 
należy odtworzy3 wg materiałów ikonograficznych 

4 
wyklucza się lokalizację obiektów i urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalo-
wanych na budynku, 

II Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego; 
zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

5 

rozwiązania kolorystyczne elewacji należy ustala3 w kolorach ściśle odpowiadają-
cych numerom barw podanych wg palety KEIM exclusiv oraz wg zasad określonych 
w załączniku nr 2 do uchwały – Ustalenie zasad kształtowania kolorystyki budyn-
ków 

1 linia zabudowy  określona na rysunku planu 
2 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
3 wysokoś3 budynku 
4 maksymalna wysokoś3 okapu 

III Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 5 dach, spadek dachu i materiały pokrycia dachu 

zgodnie z kolumną II poz. 3 

IV Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 dopuszcza się wydzielenie działki w granicach terenu  

1 dopuszcza się na budynku lokalizację szyldów i tablic, wg uporządkowanej zasady 
kompozycyjnej, w pionie i w poziomie; tablice i szyldy, w tym liternictwo, należy 
rozwiązywa3 w formie przestrzennej, wyłącznie z materiałów tradycyjnych 

V Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 2 zakazuje się instalowania na budynku tablic wielkoformatowych  

VI Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej 

 
teren należy obsłuży3 z sieci miejskich 

 
 

§ 12 

1. Ustala się tereny komunikacji i parkingów – KS. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem KS zawiera poniższa tabela: 
 
Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 

1 oznaczenie terenu KS1, KS2 

2 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

infrastruktura techniczna  

3 
parkingi przeznaczone wyłącznie do parkowania samochodów osobowych i autobu-
sów turystycznych 

4 infrastruktura techniczna może zajmowa3 maksimum 5  powierzchni terenu 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

5 

dopuszcza się lokalizację garażu podziemnego o całkowicie zagłębionych kondygna-
cjach, tj kondygnacjach, których górny poziom stropu nie może przekracza3 pozio-
mu terenu projektowanego lub urządzonego przylegającego do garażu; garaż może 
by3 powiązany funkcjonalnie i technicznie z garażami podziemnymi usytuowanymi 
na sąsiednich działkach 

1 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu wynosi 0,20 

2 

odprowadzenia wód opadowych do sieci miejskiej z zanieczyszczonych powierzchni 
parkingowych, poprzez urządzenia oczyszczania wód opadowych, umożliwiające 
podczyszczanie wód w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, do wód po-
wierzchniowych 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

3 

kształtowanie zieleni: 
10 w formie pasów zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości do 3,0 m wzdłuż 
granic terenu parkingu i terenów oraz mieszkaniowo-usługowych 

20 w obrębie stanowisk parkingowych przewidzie3 pojedyncze drzewa i zgrupowa-
nia zieleni niskiej, drzewa w ilości odpowiadającej wskaźnikowi – min.1 drzewo 
na 12 stanowisk 
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1 
teren KS1 położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej i na obszarze ochrony 
archeologicznej 

2 
teren KS2 położony jest na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpi-
sanego do rejestru zabytków oraz na obszarze ochrony archeologicznej 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  3 zasady ochrony terenów określa Rozdział 2 

1 
istniejące obiekty gospodarcze i garażowe nieodpowiadające warunkom techniczno-
funkcjonalnym, sanitarnym, przeciwpożarowym i estetycznym oraz obiekty tymcza-
sowe podlegają likwidacji / wyburzeniu 

2 
wyklucza się lokalizację wolno stojących oraz zainstalowanych na budynkach obiek-
tów i urządzeń radiotelekomunikacyjnych 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

3 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych – łupanych / 
łamanych lub z tynków mineralnych 

1 linia zabudowy  
2 wskaźnik zabudowy działki 
3 wskaźnik intensywności zabudowy 
4 wysokoś3 kalenicy 

nie ustala się 

5 powierzchnia zabudowy do 25 m2 

6 wysokoś3 okapu / elewacji 3,0 m +/-0,5 m 
7 dach dwupołaciowy, o symetrycznym układzie kalenicy i połaci 
8 spadek dachu minimum 300 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania 
zabudowy oraz za-
gospodarowania 
terenu 

9 materiał pokrycia dachu dachówka ceramiczna 
1 teren stanowi jedną i odrębna działkę budowana VI Zasady i warunki 

scalania i podziału 
nieruchomości 

2 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru całego miasta 

2 zakazuje się instalowania na budynku tablic wielkoformatowych  

VIII Wymagania wynika-
jące z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

3 

dopuszcza się ogrodzenie terenu; ogrodzenie należy kształtowa3 z uwzględnieniem 
następujących warunków: 
10 wysokoś3 oraz rozwiązania formalne i materiałowe powinny by3 identyczne na 
całej długości, 

20 powierzchnie ażurowe powinny zajmowa3 min. 80  powierzchni ogrodzenia, 
30 wyklucza się ogrodzenie prefabrykowane betonowe 

IX Zasady obsługi ko-
munikacją 

1 tereny dostępne z istniejącej ulicy KD D1 – ul. madbrzeżnej 

1 
tereny należy obsłuży3 z sieci infrastruktury technicznej biegnących w ul. mad-
brzeżnej 

X Zasady obsługi sys-
temami infrastruktu-
ry technicznej  

2 
dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci; nowe rozwiązania należy kształtowa3 z uwzględnieniem po-
łożenia w strefie ochrony konserwatorskiej 

 
§ 13 

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej – ZP. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZP zawiera poniższa tabela. 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu ZP1, ZP2 

2 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

infrastruktura techniczna służąca wyłącznie obsłudze 
obszaru planu 

I Przeznaczenie terenu 
i zasady jego zago-
spodarowania  

3 
infrastruktura techniczna może zajmowa3 łącznie maksimum 20 m2 powierzchni 
terenu. 

1 
należy zachowa3 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu na 
gruncie rodzimym o wielkości 0,75 

2 istniejące drzewa i krzewy po ich śmierci biologicznej podlegają wymianie 

3 
dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów pod warunkiem ich przeniesienia lub za-
stąpienia innymi drzewami lub krzewami zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

4 
teren podlega ochronie przed hałasem określonej jak dla terenu mieszkaniowo-
usługowego położonego w strefie śródmiejskiej miast 
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1 
tereny ZP1 położone są na obszarze ośrodka historycznego miasta Zgorzelec, wpi-
sanego do rejestru zabytków oraz na obszarze ochrony archeologicznej 

2 
Tereny ZP2 położone są w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze 
ochrony archeologicznej 

3 zasady ochrony zagospodarowania na obszarach i w strefie określa Rozdział 2 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz krajobrazu kul-
turowego  

4 
tereny ZP1 podlegają ochronie jako strefa wglądu na zabytkowe centrum – Stare 
Miasto Görlitz; zakazuje się realizacji obiektów ograniczających i zmieniających 
ogląd sylwety Starego Miasta Görlitz 

1 
wyklucza się lokalizację obiektów i urządzeń naziemnych, w tym infrastruktury 
technicznej, niezwiązanych z funkcja podstawową terenu, za wyjątkiem obiektów 
i urządzeń służących ochronie środowiska 

2 dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń ogrodowych / parkowych  

3 
usytuowanie i formę obiektów i urządzeń o których mowa w punktach 1 i 2 należy 
ustala3 w projekcie zagospodarowania terenu 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

4 
elewacje murów oporowych należy wykonywa3 z kamieni naturalnych – łupanych / 
łamanych lub z tynków mineralnych 

1 poszczególne tereny stanowią odrębne działki V Zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

2 
dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, o wiel-
kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VI Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania  

 

nie dopuszcza się 

1 
wyklucza się lokalizację wolno stojących nośników reklamy (tablic informacyjnych, 
bilbordów0, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych dla 
całego obszaru miasta 

VII Zasady kształtowa-
nia przestrzeni pu-
blicznej 

2 wyklucza się lokalizację ogrodzeń wzdłuż ulic publicznych 
1 zachowuje się istniejące ciągi piesze i rowerowe VIII Zasady budowy, 

rozbudowy i moder-
nizacji systemu ko-
munikacji 

2 
dopuszcza się zmianę układu ścieżek w zakresie wynikającym z programów rozwo-
jowych miasta 

1 zachowuje się istniejącą obsługę terenu z sieci miejskich IX Zasady budowy, 
rozbudowy i moder-
nizacji infrastruktury 
technicznej 

2 
dopuszcza się zmianę obsługi w zakresie wynikającym z programów rozwojowych 
poszczególnych sieci 

1 
tereny są w części zagrożone wodami powodziowym; granice zagrożeń określa 
rysunek planu 

X Zagospodarowania 
terenów zagrożo-
nych wodami powo-
dziowymi 

2 
projekty budowlane na terenach zagrożonych należy uzgadnia3 z organami właści-
wymi w sprawach ochrony przeciwpowodziowej 

 
§ 14 

1. Ustala się tereny wód powierzchniowych – WS 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem WS zawiera tabela. 

Przedmiot ustaleń planu Treś3 ustaleń 
1 oznaczenie terenu WS I Przeznaczenie tere-

nu. 
2 
przeznaczenie uzupełnia-
jące 

infrastruktura techniczna związana z funkcją podstawo-
wą terenu 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

 
obowiązują wyłącznie warunki wynikające z przepisów odrębnych  

1 tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej III Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego  

2 
teren podlega ochronie jako strefa wglądu na zabytkowe centrum – Stare Miasto 
Görlitz; zakazuje się realizacji obiektów ograniczających i zmieniających ogląd syl-
wety Starego Miasta Görlitz 

 
obudowę brzegów rzeki należy kształtowa3 z uwzględnieniem naturalnych elemen-
tów środowiska przyrodniczego, 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
do inżynierskiej obudowy brzegów rzeki należy stosowa3 materiały tradycyjne, 
nawiązujące do istniejących, historycznych rozwiązań 

V Zagospodarowania 
obiektów podlegają-
cych ochronie na 
podstawie odręb-
nych przepisów 

 

ochronie podlegają istniejące urządzenia hydrotechniczne zgodnie z przepisami od-
rębnymi 
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§ 15 

Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji. Ustalenia dla terenów dróg/ 
ulic publicznych zawiera tabela: 

Ozn. na 
rys. planu 

Ustalenia odrębne dla poszczegól-
nych dróg/ulic 

Ustalenia ogólne 

KD L1 
KD L2 

• zachowuje się istniejące parame-
try dróg jako ulic lokalnych  

KD D1 • istniejąca ulicę należy przebudo-
wa3 na ulicę ruchu uspokojonego; 
w liniach rozgraniczających po 
przebudowie należy usytuowa3 co 
najmniej: jezdnię o szerokości min. 
4,5 m i jednostronnie chodnik 
o szer. 1,25 m, 

KD D2 
KD D3 

• ulice należy zrealizowa3 jako ru-
chu uspokojonego; w liniach roz-
graniczających ulic po przebudo-
wie należy usytuowa3: 
– jezdnię o szerokości min. 4,5 m, 
– chodniki dwustronne, 
– ścieżkę rowerową, 
– miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych, 
– zieleń wysoką i ozdobną 

KD Pj1 • ustala się przebudowę istnieją-
cych ulic Wrocławskiej i Daszyń-
skiego na śródmiejską ulicę pie-
szo-jezdną o ruchu uspokojonym, 

• zachowuje się istniejące szeroko-
ści ulic w liniach rozgraniczają-
cych 

KD Pj2 • parametry istniejących ulicy – ul. 
Ogrodowej i ul. Szkolnej – do za-
chowania, 

• minimalna szerokoś3 ulic projek-
towanych w liniach rozgraniczają-
cych – 5,0 m, 

KD P(j03 • dopuszczenie ruchu kołowego 
uwarunkowane stabilnością skar-
py, potwierdzone badaniami geo-
technicznymi 

KD P1 
KD P3 
KD P4 

• ulice piesze – minimalna szero-
koś3 wydzielonych ciągów pie-
szych 2,0 m, 

• w  trasie  ulic  pieszych KD P3 
i KD P4 należy wyznaczy3 ścieżki 
rowerowe o parametrach zgod-
nych z przepisami odrębnymi, 

• ustala się lokalizację mostowego 
przejścia pieszo-rowerowego 
w trasie ulicy pieszej KD P3, 

• tereny KD P4 są zagrożone wo-
dami powodziowym; lokalizacja 
nowych obiektów, wymaga zago-
spodarowania terenu w sposób 
uwzględniający zagrożenie woda-
mi powodziowymi. 
 

  1. linie rozgraniczające dróg/ulic określa rysunek planu, 
  2. dopuszcza się, zmianę położenia, oznaczonych na rysunku linii 
rozgraniczających ulic, przy zachowaniu następujących warun-
ków: 
10 zmiana związana będzie z poprawą parametrów technicz-
no-użytkowych ulicy, w szczególności z bezpieczeństwem 
ruchu, bezpieczeństwem użytkowników terenów przylega-
jących do drogi oraz z ochroną zdrowia ludzi, 

20 spełnione zostaną wymogi funkcjonalne i techniczne wyni-
kające z ustaleń planu dotyczące podstawowych elemen-
tów trasy ulicy i zachowane zostaną ustalenia planu doty-
czące lokalizacji zabudowy,  

30 zmiana zostanie przeprowadzona w oparciu o projekt zago-
spodarowania obejmujący ciąg uliczny w całości, 

  3. zachowuje się istniejącą obsługę terenów – zjazdy i wjazdy – 
z dróg publicznych, 

  4. zakazuje się wprowadzenia nowych zjazdów i ze skrzyżowania 
ulic KD L1 z drogą wojewódzką nr 351, 

  5. dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy na tereny w rejonach 
oznaczonych na rysunku planu oraz inne zjazdy i wyjazdy na 
tereny w uzgodnieniu z zarządcą drogi, z uwzględnieniem za-
kazu określonego w punkcie 4, 

  6. elementy komunikacji służące pieszym oraz dojścia do obiek-
tów usługowych i budynków wielorodzinnych należy dosto-
sowa3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

  7. przy projektowaniu ulic i placów należy w pasie drogowym 
lokalizowa3 sieci infrastruktury z uwzględnieniem ustaleń 
uchwały i przepisów odrębnych, 

  8. w pasach drogowych ulic i placów zakazuje się lokalizacji 
naziemnych obiektów niezwiązanych z obsługą i użytkowa-
niem  dróg,  za  wyjątkiem obiektów dopuszczonych w punk-
cie 9, 

  9. w obrębie pasa drogowego ulic o ruchu uspokojonym oraz ulic 
i placów pieszych dopuszcza się tymczasowe zagospodarowa-
nie obiektami i urządzeniami związanymi z funkcjami określo-
nymi w § 2 punkt 14 litery a, b, c, i, j, l, 

10. dopuszcza się przebudowę innych ulic, poza ustalonymi 
w planie, na ulice ruchu uspokojonego, 

11. przy przebudowie ulic w rejonach dawnych bram miejskich, 
wskazanych na rysunku planu, należy uwidoczni3 wyniki ba-
dań architektonicznych w postaci zróżnicowanych form na-
wierzchni ulic, 

12. w pasach drogowych ulic i placów dopuszcza się lokalizację 
podziemnych obiektów oraz urządzeń usługowych, komunika-
cyjnych i technicznych, służących obsłudze obszaru objętego 
planem, zgodnie z przepisami odrębnymi; obiekty te i urządze-
nia mogą obejmowa3 obszarowo kilka terenów lub działek są-
siadujących o różnych funkcjach, (mogą by3 powiązane funk-
cjonalnie i technicznie z podobnymi obiektami i urządzeniami 
lokalizowanymi na innych sąsiednich terenach lub działkach0, 

13. przy przebudowie ulic KD Pj1 oraz budowie nowych ulic na-
wierzchnie należy wykona3 z elementów drobnowymiaro-
wych, kamiennych, 

14. w pasach drogowych ulic i placów wyklucza się lokalizację 
wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, bil-
bordów, z wyjątkiem słupów reklamowych w miejscach wska-
zanych do tego celu na rysunku planu oraz elementów infor-
macji i promocji miasta ustalonych dla całego obszaru całego 
miasta; dopuszcza się lokalizowanie w słupach reklamowych 
kiosków gazetowych, 
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KD P2 
Plac 
Pocztowy 

• Plac Pocztowy; – plac należy 
udostępni3 osobom niepełno-
sprawnym z poziomu ulicy Wro-
cławskiej;  

• dopuszcza się lokalizację pod-
ziemnych obiektów i urządzeń 
o funkcjach określonymi w § 2 
punkt 14 litery a, b, c, i, j, l, 

15. tereny dróg i ulic położone są na obszarze wpisanym do reje-
stru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej i na 
obszarze ochrony archeologicznej; zasady ochrony obszarów 
i strefy oraz zasady prowadzenia robót budowlanych w obrę-
bie obszarów i strefy określono w Rozdziale 2. 

 
§ 16 

Ustala się zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej. Ustalenia za-
wiera tabela: 

Rodzaj 
systemu 
infr. techn. 

Ustalenia odrębne 
dla poszczególnych systemów 

Ustalenia 
ogólne 

I. 
Elektroener-
getyka 

1. zaopatrzenie w oparciu o: 
10 istniejącą modernizowaną sie3 kablową Sm i mm napięcia,  
20 rozbudowę, budowę sieci kabli i stacji transformator., 
zasilających projektowane elementy zagospodarowania, na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci, 

2. realizowane i przebudowywane stacje transformatorowe należy 
kształtowa3 architektonicznie w nawiązaniu do zabudowy przezna-
czenia podstawowego terenów 

II.  
Gazownic-
two 

1. zaopatrzenie z projektowanej sieci włączonej do istniejącej sieci 
dystrybucyjnej rozbudowanej stosownie do potrzeb, na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci 

III  
Wodociągi 

1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci miejskiej na 
warunkach określonych przez zarządców sieci i uję3, 

2. sie3 wodociągową należy realizowa3 kompleksowo wraz siecią 
kanalizacyjną 

IV  
Kanalizacja 

1. odprowadzenie ścieków bytowych poprzez istniejącą i projektowa-
ną miejską sie3 kanalizacji sanitarnej, włączonej do kolektora kana-
lizacji sanitarnej biegnącego wzdłuż mysy Łużyckiej, na warunkach 
określonych przez zarządców sieci, 

2. odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej 
z włączeniem do istniejącego systemu miejskiej kanalizacji  desz-
czowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 

3. dopuszcza się odprowadzenie na teren wód deszczowych z budyn-
ków usytuowanych na terenie Mm5, z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych, 

4. sie3 kanalizacyjną należy realizowa3 kompleksowo wraz siecią 
wodociągową 

V  
Telekomuni-
kacja 

1. zakłada się lokalizowanie elementów stacjonarnej sieci łączności 
działającej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2. dopuszcza się lokalizację urządzeń ruchomej sieci łączności zgodnie 
z ustaleniami dla poszczególnych terenów, 

VI 
Gospodarka  
odpadami 

1. wyklucza się składowanie odpadów, 
2. dopuszcza się wyłącznie czasowe gromadzenie odpadków stałych 
w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów od-
rębnych, 

3. miejsca czasowego gromadzenia odpadków stałych należy zago-
spodarowa3 w sposób umożliwiający segregację odpadków 

VII  
Ciepłownic-
two 

1. wskazanym jest zabezpieczenie zaopatrzenia w ciepło obszaru 
objętego planem, w szczególności jego wschodniej części, z sieci 
cieplnej Zgorzeleckiego PEC, 

2. obiekty należy zasila3 w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub 
grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska okre-
ślone w przepisach odrębnych. 

1. nowe sieci należy prowadzi3 
w liniach rozgraniczających 
ulic w uzgodnieniu z zarząd-
cą ulicy, 

2. dopuszcza się lokalizację 
nowych sieci poza pasami 
ulicznymi w przypadkach 
wymuszonych zagospoda-
rowaniem, warunkami tech-
nicznymi ustalonymi przez 
zarządcę sieci, w zgodzie 
z przepisami odrębnymi, 

3. zakazuje się stosowania 
indywidualnych lub grupo-
wych systemów oczyszcza-
nia ścieków, zaopatrzenia 
w wodę, zaopatrzenia w gaz 
i energię elektryczną, 

4. na terenach wyznaczonych 
w planie, dopuszcza się lo-
kalizację urządzeń infra-
struktury technicznej, na-
ziemnych i podziemnych, 
obsługujących wyłącznie 
obszar lub częś3 obszaru 
planu; urządzenia te nie mo-
gą powodowa3 konfliktu 
z przeznaczeniem terenu 
ustalonym w planie, 

5. obszar planu jest objęty 
strefą ochrony konserwator-
skiej i ochroną archeolo-
giczną oraz w części wpisa-
ny jest do rejestru zabyt-
ków; prowadzenie robót bu-
dowlanych, w tym związa-
nych z przebudową i budo-
wą uzbrojenia terenów  
wymaga zachowania wa-
runków ochrony określo-
nych w Rozdziale 2 
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§ 17 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 30 . 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Zgorzelec. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODmICZECY RADY 

 ARTUR BIELIŃSKI 
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Załącznik nr 1 oo uchwały Raoy 
Miasaa Zuorzelec nr 164/08 z onia 
24 kwieania 2008 r. (poz. 1858) 
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Załącznik nr 2 oo uchwały Raoy 
Miasaa Zuorzelec nr 164/08 z onia 
24 kwieania 2008 r. (poz. 1858) 

 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Przedmieścia myskiego w Zgorzelcu 

– Usaalenie zasao kszaałaowania kolorysayki buoynków – 
 
1. Zasady kształtowania kolorystyki budynków określa poniższa tabela: 
 

mumery barw według palety 
KEIM exclusiv 

stolarka 
Symbol 
terenu 

na rysunku 
planu 

mazwa lub symbol ulicy 
na rysunku planu 

mumer budynku 
na rysunku planu ściany 

elewacji 

detale 
elewacji – 
opaski, 

gzymsy itp. 
okienna drzwiowa 

23 9137 9572,9870 biały brązowy 
25 9354 9091,9870 biały brązowy 
27 9077 9271,9870 biały brązowy 
29 9497 9092,9870 biały brązowy 
31 9514 9351,9870 biały brązowy 

MW1 J. Iwaszkiewicza 

33 9477 9412 biały brązowy 
15 9092 9096,9870 biały brązowy 
17 9296 9271,9870 biały brązowy 
19 9514 9317,9870 biały brązowy 

MW2 J. Iwaszkiewicza 

21 9351 9295,9870 biały brązowy 
9 9595 9164 biały brązowy 
11 9339 9164 biały brązowy 

MW3 J. Iwaszkiewicza 

13 9255 9164 biały brązowy 
MW4 J. Iwaszkiewicza 7 9149 9117 biały brązowy 

7a 9514 9870 brązowy brązowy 
7b 9177 9184 biały brązowy 

J. Iwaszkiewicza 

7c 9162 9514 brązowy brązowy 
9 9490 9870 brązowy brązowy 
10 9870 9149 biały brązowy 
11 9112 9870 brązowy brązowy 
12 9493 9870 zielony zielony 

MW5 

KD D3 

13 9271 9298 brązowy brązowy 
1 9253 9870 biały brązowy 
2 9110 9870 biały brązowy 
3 9298 9112 biały brązowy 
4 9493 9870 biały brązowy 
5 9870 9271 biały brązowy 
6 9255 9870 biały brązowy 
7 9092 9870 biały brązowy 

Mm1 mowomiejska 

8 9490 9870 biały brązowy 
16/1a 9473 9870 brązowy brązowy 
16/2a 9870 9173 biały brązowy 
16/3a 9255 9870 brązowy brązowy 
16/4a 9412 9870 brązowy brązowy 
16/5a 9276 9310 biały brązowy 

Mm2 mowomiejska  

16/6a 9271 9870 brązowy brązowy 
16/1 9354 9870 biały brązowy 
16/2 9354 9870 biały brązowy 
16/3 9870 9493 biały brązowy 
16/4 9870 9493 biały brązowy 
16/5 9870 9274 biały brązowy 

Mm2 mowomiejska  

16/6 9332 9870 biały brązowy 
5a 9274 9870 biały brązowy 
5b 9337 9870 biały brązowy 
5c 9153 9870 biały brązowy 

Mm3 J. Iwaszkiewicza 

5d 9296 9870 biały brązowy 
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1 9276 – biały brązowy 
2 9251 – biały brązowy 
3 9274 – biały brązowy 
4 9298 – biały brązowy 

Mm4 Ogrodowa 

5 9312 – biały brązowy 
14 9092 9870 brązowy brązowy 
15 9314 9870 brązowy brązowy 
16 9493 9870 zielony zielony 
17 9332 9337 biały brązowy 
18 9870 9332 biały brązowy 
19 9314 9330 biały brązowy 
19a 9110 9870 brązowy brązowy 

MU1 Wrocławska 

19b 9115 9110 biały brązowy 
27 9108 9493 biały brązowy 
28 9078 9331 biały brązowy 
29 9314 9870 brązowy brązowy 

MU2 Wrocławska 

30 9330 9870 brązowy brązowy 
31 9276 9271 biały brązowy 
32 9153 9870 brązowy brązowy 
33 9108 9595 brązowy brązowy 
34 9314 9870 brązowy brązowy 
35 9412 9870 brązowy brązowy 
36 9129 9870 brązowy brązowy 

Wrocławska 

37 9295 9125 biały brązowy 
1 9053 9870 brązowy brązowy 
2 9477 9271 biały brązowy 
3 9392 9870 zielony zielony 
4 9091 9870 brązowy brązowy 

MU3 

KD D3 

5 9137 9392 biały zielony 
22 9493 9870 brązowy brązowy 
23 9413 9870 zielony zielony 
24 9078 9092 biały brązowy 

MU4 Wrocławska 

25 9110 9870 brązowy brązowy 
MU5 Wrocławska 21a 9351 9357 biały brązowy 

38 9314 9870 zielony zielony 
39 9332 9870 brązowy brązowy 
40 9149 9396 biały brązowy 
41 9369 9096 biały brązowy 

MU6 Wrocławska 

42 9274 9870 brązowy brązowy 
1 9351 9870 brązowy brązowy 
2 9870 9108 biały brązowy 
3 9576 9184 biały brązowy 
4 9473 9870 zielony zielony 
5 9870 9572 biały brązowy 
6 9075 9870 brązowy brązowy 
7 9157 9087 biały brązowy 
8 9089 9870 brązowy brązowy 
9 9494 9870 brązowy brązowy 
10 9153 9870 brązowy brązowy 
11 9556 9249 biały brązowy 
12 9490 9870 brązowy brązowy 

KD P2 

13 9089 9870 zielony zielony 
6 9253 9217 biały brązowy 
7 9497 9149 biały brązowy 
8 9490 9870 brązowy brązowy 
9 9077 9271 biały brązowy 
10 9351 9870 brązowy brązowy 
11 9351 9314 biały brązowy 
12 9357 9392 biały brązowy 
13 9493 9870 zielony zielony 

MU6 

KD D3 

14 9153 9870 brązowy brązowy 
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14 9412 9870 brązowy brązowy mowomiejska 
15 9870 9493 zielony zielony 
1 9255 9870 zielony zielony 
2 9108 9870 brązowy brązowy 
3 9312 9317 brązowy brązowy 
4 9516 9332 biały brązowy 
5 9149 9298 brązowy brązowy 
6 9255 9125 biały brązowy 
7 9870 9171 biały brązowy 

MU7 

KD D3 

8 9153 9870 brązowy brązowy 
9 9108 9255 biały brązowy 
10 9253 9870 brązowy brązowy 
11 9110 9870 brązowy brązowy 
12 9162 9870 brązowy brązowy 

MU8 mowomiejska 

13 9271 9870 brązowy brązowy 
9 9870 9153 brązowy brązowy 
10 9354 9870 brązowy brązowy 
11 9870 9051 brązowy brązowy 
12 9162 9473 brązowy brązowy 
13 9373 9870 brązowy brązowy 
14 9490 9870 brązowy brązowy 
15 9110 9870 brązowy brązowy 
16 9115 9184 biały brązowy 
17 9493 9870 brązowy brązowy 
18 9075 9870 biały brązowy 
19 9090 9870 brązowy brązowy 
20 9055/9514 9870/9003 brązowy brązowy 

MU9 I. Daszyńskiego  

21 9490 9870 zielony zielony 
1 9274 9351 biały brązowy MU9 Szkolna 
2 9092 9870 brązowy brązowy 
3 9595 9412 biały zielony 
4 9077 9870 brązowy brązowy 

MU10 Szkolna 

5 9351 9870 brązowy brązowy 
22 9870 9332 biały brązowy 
23 9092 9870 brązowy brązowy 
24 9493 9870 brązowy brązowy 
25 9108 9095 biały brązowy 
26 9105 9095 biały brązowy 

MU11 I. Daszyńskiego 

27 9395 9870 zielony zielony 
28 9332 9339 brązowy brązowy MU12 I. Daszyńskiego 
29 9339 9332 biały brązowy 
30 9493 9870 zielony zielony 
31 9294 9091 biały brązowy 
32 9110 9870 brązowy brązowy 
32a 9105 9870 brązowy brązowy 

33 9332* 
558 
Beeck biały brązowy 

MU13 I. Daszyńskiego 

34 9294** 
60.15.18**
*Brillux 

biały brązowy 

35 9870 9108 biały brązowy 
36 9493 9870 brązowy brązowy 

MU14 I. Daszyńskiego 

37 9337 9332 biały brązowy 
MU15 I. Daszyńskiego 38 9253 9870 brązowy brązowy 

J. Iwaszkiewicza 3 9493 9870 zielony zielony 
KD D3 14 9490 9870 zielony zielony 

MU16 

KD Pj2 15 9298 9271 biały brązowy 
1 9075 9870 biały brązowy madbrzeżna 
2 9129 9078 brązowy brązowy 
3 9412 9870 zielony zielony 
4 9077 9271 biały brązowy 

MU17 

KD P(j03 

5 9490 9870 brązowy brązowy 
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1 9351 9314 biały brązowy 
2 9108 9870 brązowy brązowy 
3 9493 9870 zielony zielony 
4 9357 9392 biały brązowy 
5 9412 9870 zielony zielony 
6 9075 9870 biały brązowy 
7 9162 9514 brązowy brązowy 

MU18 KD D3 

8 9373 9870 brązowy brązowy 
1 9516 9332 biały brązowy 
2 9490 9870 brązowy brązowy 
3 9092 9108 biały brązowy 
4 9497 9149 biały brązowy 

MU19 KD D3 

5 9053 9870 brązowy brązowy 
U1 Wrocławska 1 9354 9317 zielony zielony 

6 9053 9870 brązowy brązowy 
7 9595 9089 biały brązowy 
8 9149 9870 brązowy brązowy 
9 9295 9870 brązowy brązowy 
10 9163 9493 brązowy brązowy 
11 9253 9870 brązowy brązowy 
12 9576 9351 biały brązowy 

U2 Wrocławska 

13 9089 9276 biały brązowy 
1 9092 9870 brązowy brązowy 
2 9108 9870 brązowy brązowy 
3 9337 9330 biały brązowy 
4 9493 9870 brązowy brązowy 

U3 Wrocławska 

5 9108 9870 brązowy brązowy 
106 9092 9870 brązowy brązowy U4 Wrocławska 

107 
Wg kolorystyki zatwierdzonego 

projektu budowlanego 
9108 9294 biały brązowy 
9870 – – – 
9092 9870 brązowy brązowy 
9337 9870 brązowy brązowy 

U4 
Wg ustaleń 
zawartych 
w § 7,  
Tabela nr 3 
poz. VI.9 

 

 

9105 9274 biały brązowy 

U5 Wrocławska 8 9314 9089 biały brązowy 
U6 KD P2  9314 – – brązowy 
 
UWAGA:  
1. W przypadku dokonania odkrywek na budynkach ul. Daszyńskiego 33 i 34 potwierdzających zacho-
wanie (w części0 oryginalnej kolorystyki ścian, kolor ścian należy przyją3 w nawiązaniu do koloru 9105 
w palecie KEIM exclusiv. 

2. Kolor 558 na budynku ul. Daszyńskiego 33 podano według palety Beeck. 
3. Kolor 60.15.18 na budynku ul. Daszyńskiego 34 podano według palety Brillux. 
4. Kolorystyka budynku ul. Wrocławska 107/1–5 odnosi się do obiektu objętego ustaleniami § 7, tabela 
nr 3, poz. VI – Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, pkt 9. 
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Załącznik nr 4 oo uchwały Raoy 
Miasaa Zuorzelec nr 164/08 z onia 
24 kwieania 2008 r. (poz. 1858) 

 
 
 

w sprawie uchwalenia miejscoweuo planu 
zauospooarowania przesarzenneuo 

rejonu Przeomieścia Nyskieuo w Zuorzelcu 
 
 
 

Rozsarzyunięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwesaycji z zakresu infrasarukaury aechnicznej, 

kaóre należą oo zaoań własnych uminy 
oraz zasaoach ich finansowania 

 
 
 
1. Tereny objęte planem są w stanie istniejącym w znacznej części wyposażone w sieci in-
frastruktury technicznej oraz posiadają dostęp do dróg publicznych. 

2. ma terenie Przedmieścia myskiego realizowany jest sukcesywnie program modernizacji 
i rozbudowy dróg gminnych, zwodociągowania i kanalizowania terenów zainwestowa-
nych oraz oświetlenia publicznego dróg gminnych. 

3. Uchwalony plan potwierdza potrzebę realizacji nowych dróg gminnych, sieci wodociągo-
wych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, określonych 
w m.p.z.p. uchwalonym przez Radę Miejską Zgorzelca w dniu 22 marca 2000 r. uchwałą 
nr 190/2000. 

4. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
żących do zadań własnych gminy, a także finansowania kosztów wykupu gruntów prze-
znaczonych do ich realizacji będą: 
10 środki własne gminy, w tym zapisane w „Wieloletnim planie inwestycyjnym dla miasta 
Zgorzelca na lata 2007–2015”, 

20 fundusze programów pomocowych Unii Europejskiej, 
30 kredyty bankowe, 
40 emisje obligacji komunalnych. 

5. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych niewymienionych w ust. 4, 
w tym również współfinansowania wyżej wymienionych zadań zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. mr 123, poz. 780 z późn. 
zm.0 oraz ze środków prywatnych. 
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1859 

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 
NR 165/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscoweuo planu zauospooarowania 
przesarzenneuo ozielnicy Ujazo Północ w Zuorzelcu 

 ma podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. mr 80, poz. 717 
ze zmianami0 oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. mr 142, 
poz. 1591 ze zmianami0, w związku z uchwałą nr 322/05 z dnia 28 grudnia 
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec, Rada Miasta Zgorzelec 
uchwala, co następuje: 

 
R o z d z i a ł  1 

Przepisy ouólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Ujazd Północ w Zgo-
rzelcu. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
10 załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony 
na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stano-
wiące integralną częś3 planu, 

20 załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

30 załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 
5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
10 przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz 
rysunek planu; 

20 zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

30 zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego – ustalenia w tym za-
kresie zawiera rozdział 2; 

40 wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 6; 

50 zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2 oraz rysunek planu; 

  60 szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych pla-
nem miejscowym – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział 2; 

  70 granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2; 

  80 szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

  90 sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2; 

100 zasad budowy, rozbudowy i modernizacji 
systemu komunikacji – ustalenia w tym za-
kresie zawiera rozdział 2; 

110 zasad budowy, rozbudowy i modernizacji 
systemów infrastruktury technicznej – usta-
lenia  w  tym  zakresie  zawiera  rozdział 2; 

120 stawki procentowej, służącej ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera rozdział 3, § 18. 

§ 2 

1. mastępujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
10 granica obszaru opracowania planu; 
20 linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania – obowiązujące i orientacyjne; 

30 oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące się do ich przeznaczeń oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania; 

40 oznaczenia dotyczące zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów, 
obejmujące:  
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a0 linie zabudowy – obowiązująca i nieprze-
kraczalna, 

b0 akcenty architektoniczne, wymagane do 
realizacji, 

c0 dominujący układ kalenicy, 
d0 obszar zieleni wewnętrznej, wyłączony 
z zabudowy, 

e0 obiekty zabytkowe wskazane do ochrony, 
f0 granica strefy ochrony konserwatorskiej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną. 

§ 3 

Ilekro3  w  uchwale  i  na  rysunkach  planu  jest 
mowa o: 
10 planie – należy przez to rozumie3 miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
Ujazd Północ w Zgorzelcu; 

20 rysunku planu – należy przez to rozumie3 rysu-
nek planu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały; 

30 aerenie – należy przez to rozumie3 obszar 
o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospo-
darowania, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, obowiązującymi lub orienta-
cyjnymi; 

40 aerenach usłuuach – należy przez to rozumie3 
funkcję terenu i obiektów, obejmującą: 
a0 handel detaliczny, 
b0 gastronomię, 
c0 usługi turystyki, 
d0 usługi odnowy biologicznej i ochrony zdro-
wia, 

e0 usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki, 
f0 usługi rzemieślnicze, w tym usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne, krawieckie, szewskie, tapicer-
skie, pralnie oraz usługi naprawy sprzętu co-
dziennego użytku, z wyłączeniem naprawy 
samochodów i motocykli, 

g0 administrację, obsługę działalności gospodar-
czej i zarządzania (biura, agencje, banki, po-
radnictwo finansowe i prawne, poczta, wy-
najem nieruchomości0, 

h0 usługi informatyczne i łączności, 
i0 usługi oświaty i nauki, 
j0 usługi opieki społecznej i wychowania, 
k0 działalnoś3 kościołów; 

50 aerenie usłuuowo-prooukcyjnym – należy przez 
to rozumie3 tereny lub obiekty zagospodarowa-
ne równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej 
wymienionych rodzajów użytkowania terenu 
i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i wa-
runków zawartych w ustaleniach szczegółowych 
planu: 
a0 produkcję, 
b0 magazyny, składy, hurtownie, 
c0 zaplecze techniczne gospodarki komunalnej, 
budownictwa, rolnictwa i transportu, w tym 
stacje obsługi i remontowe środków trans-
portu – samochodów osobowych i ciężaro-
wych oraz sprzętu budowlanego, z wyjątkiem 
stacji paliw, 

d0 usługi, w zakresie określonym w pkt. 4; 

  60 aerenach zabuoowy mieszkaniowej jeonoro-
ozinnej lub wieloroozinnej – należy przez to ro-
zumie3 tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej lub wielorodzinnej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z towarzyszącym im za-
gospodarowaniem, obejmującym: 
a0 zieleń przydomową z placykami wypoczyn-
kowymi i rekreacyjnymi, 

b0 placyki gospodarcze, 
c0 miejsca do czasowego gromadzenia odpa-
dów, 

d0 dojścia i dojazdy niemające charakteru ulic 
publicznych, 

e0 urządzenia techniczne obsługujące budynki 
mieszkalne, 

f0 miejsca postojowe służące bezpośrednio 
mieszkańcom i użytkownikom okresowym; 

  70 aerenach sporau i rekreacji – należy przez to 
rozumie3 tereny kubaturowych i terenowych 
obiektów sportu, rekreacji i wypoczynku oraz 
tereny parków rozrywki/edukacyjnych oraz te-
reny festynów, imprez edukacyjno-rozrywko-
wych, krajoznawczo-historycznych i promocyj-
no-wystawowych, wraz z funkcjami uzupełnia-
jącymi (lokalizowanymi na warunkach ustalo-
nych w planie0, pozwalającymi na prawidłową 
organizację działalności podstawowej i obsługę 
użytkowników, obejmującymi: 
a0 zabudowę usługową, w zakresie określonym 
w pkt 4 lit. b, c, d, e, 

b0 parkingi, 
c0 obiekty infrastruktury technicznej; 

  80 usłuuach aurysayki – należy przez to rozumie3 
funkcję terenów i obiektów służących obsłudze 
turystyki oraz wypoczynkowi, zgodnie z wy-
mogami i zakresem działalności, określonymi 
w przepisach odrębnych; 

  90 aerenie zabuoowy usłuuowo-mieszkaniowej – 
należy przez to rozumie3 tereny wielofunkcyj-
nego zagospodarowane i zabudowy, równo-
cześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymie-
nionych rodzajów funkcji terenu i zabudowy, 
przy spełnieniu wymogów wynikających z są-
siedztwa tych funkcji; 
– zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
– zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
– usługi, o których mowa w pkt 4; 

100 poosaawowym przeznaczeniu aerenu – należy 
przez to rozumie3 przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno sta3 się dominują-
cą formą wykorzystania terenu; w ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośredniego 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu; 

110 uzupełniającym przeznaczeniu aerenu – należy 
przez to rozumie3 przeznaczenie, które może 
by3 realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach określonych w prze-
pisach szczegółowych uchwały; 

120 obowiązującej linii rozuraniczającej – należy 
przez to rozumie3 linię rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach za-
gospodarowania, której przebieg oznaczony na 
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rysunku planu nie może ulega3 przesunięciu 
o nie więcej niż 1,5 m, 

130 orienaacyjnej linii rozuraniczającej – należy 
przez to rozumie3 linię rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach za-
gospodarowania, której przebieg oznaczony na 
rysunku planu może podlega3 modyfikacjom 
w ramach realizacji planu i przesunięciu w za-
kresie określonym w przepisach szczegółowych 
uchwały; 

140 uranicy obszaru zaurożoneuo powoozią – nale-
ży przez to rozumie3 granicę strefy wezbrań 
powodziowych, naniesioną w oparciu o udo-
stępnione/zaobserwowane zasięgi najwięk-
szych powodzi dotyczących obszaru planu, ob-
jęte restrykcjami ustalonymi dla terenów zale-
wowych przepisami szczególnymi; granice te 
są obowiązującym ustaleniem planu do czasu 
formalnego ustanowienia terenów zalewowych 
i wyznaczenia ich granic; 

150 obowiązującej linii zabuoowy – należy przez to 
rozumie3 linię, wzdłuż której wymaga się usy-
tuowania elewacji frontowej bryły budynku; nie 
dotyczy ona ryzalitów, okapów, przysionków, 
ganków, witryn, wykuszy, klatek schodowych 
i schodów wysuniętych do 2,0 m i na szeroko-
ści do 3,5 m w ciągu całej elewacji budynku; 

160 nieprzekraczalnej linii zabuoowy – należy przez 
to rozumie3 linię, która nie może by3 przekro-
czona przy sytuowaniu budynku; nie dotyczy 
ona ryzalitów, okapów, przysionków, ganków, 
witryn, wykuszy, klatek schodowych i scho-
dów wysuniętych do 1,5 m i na szerokości do 
3,5 m w ciągu całej elewacji budynku; 

170 przesarzeni publicznej – należy przez to rozu-
mie3 ogólnodostępne/publiczne tereny zieleni 
urządzonej (oznaczone symbolem: ZP0, ulic 
i placów (oznaczone symbolem: KD0 oraz tere-
ny bezpośrednio do nich przyległe, tworzące 
wyodrębnioną przestrzeń, którą ograniczają 
elementy istniejącego lub projektowanego za-
gospodarowania, stanowiące integralną częś3 
tej przestrzeni (tj. ogrodzenia, elewacje fronto-
we budynków, elementy małej architektury, 
szpalery zieleni, i inne elementy zagospodaro-
wania0; 

180 wskaźniku inaensywności zabuoowy – należy 
przez to rozumie3 wartoś3 stanowiąca stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych 
w obrębie działki do powierzchni tej działki; 
wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób 

niespełniający wymagań dot. intensywności 
zabudowy w poszczególnych rozpatrywanych 
etapach; 

190 wskaźniku zabuoowy – należy przez to rozu-
mie3 wartoś3 stanowiąca stosunek powierzch-
ni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych 
(w tym gospodarczych i garaży0 w obrębie 
działki do powierzchni tej działki; wyklucza się 
etapowanie inwestycji w sposób niespełniający 
wymagań dot. wskaźnika zabudowy działki w 
poszczególnych rozpatrywanych etapach; 

200 wysokości buoynku – jest to wysokoś3 mie-
rzona w metrach w linii elewacji frontowej od 
poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu ro-
dzimego0 i odnosząca się do: 
a0 okapu obiektu w wypadku dachu stromego, 
b0 pełnej wysokości elewacji frontowej/gzymsu/ 
/attyki obiektu w wypadku dachu płaskiego. 
Wprowadzanie dominant architektonicznych 
przekraczających dopuszczalną  wysokoś3 
zabudowy jest możliwe wyłącznie na wa-
runkach określonych w przepisach szczegó-
łowych uchwały; 

210 akcencie archiaekaonicznym – należy przez to 
rozumie3 fragment obiektu ukształtowany 
w sposób wyróżniający go pod względem for-
my, umiejscowiony w miejscu określonym na 
rysunku planu/w osiach kompozycji urbani-
stycznej lub na zamknięciach osi widokowych; 

220 oachu symearycznym – należy przez to rozu-
mie3 dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz symetrii układu połaci w płaszczyźnie 
ściany usytuowanej w linii zabudowy; 

230 kącie nachylenia połaci – należy przez to rozu-
mie3 kąt mieszczący się w zakresie określonym 
na rysunku planu, jednakowy dla poszczegól-
nych elementów budynku; 

240 wymauanym przebieuu kalenicy – należy przez 
to rozumie3 ustalony kierunek przebiegu naj-
dłuższego ciągłego odcinka kalenicy dachu od 
strony linii zabudowy; 

250 aerenie zainwesaowanym – należy przez to 
rozumie3 tereny zabudowane i zagospodaro-
wane w całości lub części w dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały; 

260 aerenie niezainwesaowanym – należy przez to 
rozumie3 teren niezabudowany i niezagospoda-
rowany w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały; 

270 saanie isaniejącym – należy przez to rozumie3 
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 
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R o z d z i a ł  2 

Usaalenia szczeuółowe 

§ 4 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowej oznaczone symbolem UM 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem UM zawiera tabela. 
 
Tabela 1 Ustalenia dla terenów oznaczonych  

UM1, UM2, UM3,UM4, UM5, UM6, UM7 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie  
poosaawowe: 

aereny zabuoowy usłuuowo-mieszkaniowej 

przeznaczenie 
uzupełniające: 

tereny infrastruktury technicznej, 
tereny usługowo-produkcyjne, za wyjątkiem terenów UM6, 
tereny zieleni urządzonej. 

Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu 
pojazdów, 

– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym 
złomowiska0, 

– obiektów usługowo-produkcyjnych, zaliczonych do przedsięwzię3 mogących 
znacząco oddziaływa3 na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 
Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu i mogących wymaga3 od-
działywania na środowisko, 

– stacji paliw, 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotele-
komunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje 
wsporcze przekraczają wysokoś3 2,0 m ponad konstrukcje budynku. 

Przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny infrastruktury technicznej i tereny 
usługowo-produkcyjne może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 25  powierzchni 
działki. 
Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w pla-
nie. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych związanych z utrzymaniem funkcji 
odmiennych od ustalonych w planie, nie może wykracza3 poza zakres przewidzia-
ny do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jedno-
cześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa. 

I Przeznaczenie tere-
nu oraz linie roz-
graniczające tereny 
o różnych zasadach 
zagospodarowania 

UM1, 
UM2, 
UM3, 
UM4, 
UM5, 
UM6, 
UM7 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy pu-
blicznej a terenem oznaczonym UM, za zgodą zarządzającego drogą i przy za-
chowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi wewnętrz-
nej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym UM, przy zachowa-
niu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodowa3 trwa-
łe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów0 ustala się 
koniecznoś3 oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające 
błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

UM 
1–8  

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-
niowo-usługowe. 
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UM1, 
2, 3, 5, 
6 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 0,15. 

UM4, 
7,  

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 0,25 

Teren znajduje się w obrębie historycznego układu urbanistycznego związanego 
z ciągiem ul. Łużyckiej / Przedmieścia Ujazd. 
Ochronie podlegają: 
10 obiekty zabytkowe wskazane do ochrony, 
20 obiekty zabytkowe objęte gminną ewidencją zabytków, 
30 stanowiska archeologiczne. 
Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysunku planu. 

UM1, 
2, 3 

Ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej. Granicę strefy ochrony konserwa-
torskiej oznaczono na rysunku planu. 
Postępowania nadzorczego w zakresie ochrony zabytków na podstawie uzgodnie-
nia WKZ, wymagają: 
10 wszelkie roboty budowlane w obiektach wskazanych do ochrony, 
20 zmiany zagospodarowania terenów położonych w obszarze strefy, 
30 gabaryty, ukształtowanie brył i detalu nowych budynków, 
40 lokalizacja i ukształtowanie elementów małej architektury, nośników reklam 
i ogrodzeń. 

UM4, 
5, 6, 7 

Ochronie podlegają: 
10 obiekty zabytkowe wskazane do ochrony / objęte gminną ewidencją zabytków, 
20 stanowiska archeologiczne. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i kraj-
obrazu kulturowe-
go  

UM1, 
2, 3, 4, 
5 

Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w obszarze 
planu, stosowa3 warunki ochrony określone dla obiektów zabytkowych wskaza-
nych do ochrony. 

UM1, 
2, 3, 5 

Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego 
ukształtowania budynku, wskazanego do ochrony: 
– bryła oraz układ i geometria dachu, występujące w dachu elementy architekto-
nicznego ukształtowania budynku (szczyty, lukarny, dodatkowe daszki0, 

– układ i podział okien, rozmieszczenie okien, obramienia okien i drzwi, gzymsy, 
ryzality wejściowy i inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji, 

– rodzaj i charakter zastosowanych materiałów budowlanych. 
Przebudowę budynku i inne prace budowlane prowadzi3 zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Dopuszcza się odmienny, od ustalonego w uchwale, zakres ochrony obiektów 
wskazanych w planie do ochrony, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia WKZ. 

  

UM 
1 – 7  

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeolo-
gicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 pod 
nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przy-
padku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy 
powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. W przypadku bra-
ku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtowa3 z zachowaniem przepisów 
odrębnych. 
Linie zabudowy i układ kalenicy głównej określa rysunek planu. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, 
budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy. 
Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowa3 na działkach 
w nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy lub równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg lub równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 
Dla istniejących budynków usytuowanych bezpośrednio wzdłuż  ulicy ustala się 
zakaz rozbudowy od strony ulicy, z wyjątkiem rozbudowy ryzalitów, okapów, 
przysionków, ganków, witryn, wykuszy, klatek schodowych i schodów wysunię-
tych do 1,5 m i na szerokości do 4,5 m w ciągu całej elewacji budynku. Rozbu-
dowa budynku do strony ulicy może nastąpi3 w przypadku wyznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy usytuowanej między istniejącym budynkiem a ulicą. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

UM 
1–7 

Określoną w planie wysokoś3 zabudowy należy ustala3 od najniżej położonego 
terenu istniejącego od strony ulicy / w obszarze przestrzeni publicznej. 
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Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od grani-
cy działki i na granicy działki. 
Określone w rubryce V parametry wysokości budynków nie dotyczą wolno stoją-
cych lub przybudowanych garaży i obiektów gospodarczych oraz infrastruktury 
technicznej. 
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu / garaży i obiektu gospo-
darczego: 
10 dach: stromy (spadek połaci dachu: 250–3500; 
20 maksymalna wysokoś3 okapu, górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, 
attyki: 2,9 m; 

30 maksymalna wysokoś3 kalenicy: 4,5 m. 
40 pokrycie dachu: ukształtowane w nawiązaniu do dachu budynku mieszkalnego / 
usługowego. 

Dopuszcza się odmienne / indywidualne ukształtowanie dachów obiektów infra-
struktury technicznej oraz obiektów gospodarczych nieprzekraczających 36 m2 

powierzchni zabudowy na każdej działce. 
Obiekty gospodarcze i garaże lokalizowa3 poza obszarem przestrzeni publicznej. 

UM 
1–7  

Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków na 
warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w planie. 

  

UM1, 
2, 3, 5 

Ustala się następujące warunki przebudowy i rozbudowy istniejących budynków 
zabytkowych wskazanych do ochrony / ukształtowanych historycznymi elemen-
tami architektonicznego ukształtowania zabudowy / budynków objętych gminną 
ewidencją zabytków: 
10 powierzchnia rozbudowy w rzucie nie może przekroczy3 20  dotychczasowej 
powierzchni zabudowy budynku, 

20 wysokoś3 rozbudowy nie może przekroczy3 istniejącej wysokości budynku, 
30 zachowa3 charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania bu-
dynku podlegające ochronie, a w szczególności: 
– geometrię i kształt dachu, spadek dachu, 
– dodatkowe elementy dachu (lukarny, wieże, szczyty, i inne zwieńczające 
wysunięte elementy budynku – ryzality ganki, przedsionki, portale, i inne 
elementy, 

– ceramiczne / łupkowe pokrycie dachu (koloru czerwonego0 oraz tradycyjne 
materiały budowlane, 

– inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy 
kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, o ile występowały w dotychczaso-
wym rozwiązaniu architektonicznym budynku, 

40 zachowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
50 bryłę i detal architektoniczny ukształtowa3 w nawiązaniu do charakterystycz-
nych cech budynku rozbudowywanego, 

60 wymiary i podział okien oraz ich rozmieszczenie dostosowa3 do historycznej 
kompozycji elewacji, 

70 dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez uwzględnienie 
elementów architektonicznego ukształtowania zabudowy chronionej, występu-
jącej na obszarze planu. 

  UM1, 
2, 3, 4, 
5 

Ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących 
budynków niewskazanych do ochrony oraz gospodarczych: 
10 powierzchnia rozbudowy w rzucie nie może przekroczy3 35  dotychczasowej 
powierzchni zabudowy budynku, 

20 wysokoś3 budynków nie może przekracza3 – w odniesieniu do wysokości oka-
pu lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu / attyki – wyso-
kości określonej w rubryce V lub istniejącej wysokości, jeżeli przekracza ustalo-
ną w rubryce V, 

30 zastosowa3 rozwiązania architektoniczne ukształtowane w nawiązaniu do ele-
mentów architektonicznego ukształtowania bryły i detalu budynków zabytko-
wych, 

40 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, w tym ceramiczne pokrycie da-
chu, 

mową zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3 budynków nie może przekracza3 wysokości określonej w rubryce V, 
20 zastosowa3 rozwiązania architektoniczne ukształtowane w nawiązaniu do ele-
mentów architektonicznego ukształtowania bryły i detalu budynków zabytko-
wych, 

30 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego mr 162 –  11536  – Poz. 1859 
 

UM1, 
2, 3, 4, 
5 

40 w ukształtowaniu elewacji od strony przestrzeni publicznej wyróżni3 częś3 
parterową budynku – podziałami architektonicznymi, sposobem rozmieszczenia 
okien, powiększonymi wymiarami okien (witryn0 i wysokości kondygnacji, re-
prezentacyjną formą detalu, 

50 wykluczy3 dachy kopertowe. 

Dla obiektów usługowych i wielofunkcyjnych lub ich części, o określonej w rubry-
ce V dopuszczalnej dla działki powierzchni zabudowy, dopuszcza się odmienne / 
indywidualne warunki kształtowania dachu, od ustalonych w planie. 
Obiekty o odmiennym ukształtowaniu dachu nie powinny kształtowa3 elewacji 
budynków od strony przestrzeni publicznej. 

UM6, 7 mową zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3 budynków nie może przekracza3 wysokości określonej w rubryce V, 
20 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
30 wprowadzi3 charakterystyczne dla obszaru planu elementy architektonicznego 
ukształtowania bryły i detalu budynku, 

40 w ukształtowaniu elewacji od strony przestrzeni publicznej wyróżni3 częś3 
parterową budynku – podziałami architektonicznymi, sposobem rozmieszczenia 
okien, powiększonymi wymiarami okien (witryn0 i wysokości kondygnacji, re-
prezentacyjną formą detalu, 

50 wykluczy3 dachy kopertowe. 

  

UM1 - 
7 

Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębni3 kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budyn-
ku; 

– dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosowa3 kolo-
ry jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach0, z jedno-
czesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu; w przypadku niewyznacze-
nia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, 
budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię 
zabudowy od strony ulicy 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,45 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nowej zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu nowej zabudowy 7,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki no-
wych budynków usługowych ukształtowanych od-
mienną formą dachu 

5,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy Dach na nowych bu-
dynkach  dopuszcza się dach płaski lub dach o innej geometrii 

i parametrach, na obiektach usługowych, których po-
wierzchnia zabudowy nie przekracza 35  pow. zabudo-
wy wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu stromego na nowych budynkach 300–400 / dach mansar-
dowy 25–700 

UM1 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku zmian planu; w przypadku niewy-
znaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy istnieją-
cej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię 
zabudowy od strony ulicy 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,50 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nowej zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu nowej zabudowy 10,0 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki no-
wych budynków usługowych ukształtowanych od-
mienną formą dachu 

4,5 m 

V Parametry i wskaź-
niki kształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu 

UM2 

dach nowej stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy 
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zabudowy dopuszcza się dach płaski lub dach o innej geometrii i parame-
trach, na obiektach usługowych lub ich częściach, których po-
wierzchnia zabudowy nie przekracza 20  pow. zabudowy 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu 
nowej zabudo-
wy 

 300–400 / dach mansar-
dowy 25–700 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu; w przypadku niewyznacze-
nia linii zabudowy, budynki istniejące wyznaczają nie-
przekraczalną linię zabudowy  

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,85 

maksymalna wysokoś3 kalenicy nowej zabudowy nie ustala się 

maksymalna wysokoś3 okapu nowej zabudowy 7,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki no-
wych budynków usługowych ukształtowanych od-
mienną formą dachu 

4,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach nowej 
zabudowy dopuszcza się dach płaski lub dach o innej geometrii i parame-

trach, na obiektach usługowych, których powierzchnia zabudowy 
nie przekracza 25  pow. zabudowy wszystkich obiektów zloka-
lizowanych na działce 

spadek dachu stromego nowej zabudowy 300–450 / dach mansar-
dowy 250–700 

UM3, 4 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu; w przypadku niewyznacze-
nia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, 
budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię 
zabudowy od strony ulicy 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,85 

maksymalna wysokoś3 kalenicy nowej zabudowy nie ustala się 

maksymalna wysokoś3 okapu nowej zabudowy 10,0 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki no-
wych budynków usługowych ukształtowanych od-
mienną formą dachu 

5,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach nowej 
zabudowy dopuszcza się dach płaski lub dach o innej geometrii i parame-

trach, na obiektach usługowych lub ich częściach, których po-
wierzchnia zabudowy nie przekracza 20  pow. zabudowy 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu stromego nowej zabudowy 300–400 / dach mansar-
dowy 250–700 

UM5 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu; w przypadku nie wyznacze-
nia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, 
budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię 
zabudowy od strony ulicy 

charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,65 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nowej zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu nowej zabudowy 7,5 m 

  

UM6, 7 

maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki no-
wych budynków usługowych ukształtowanych od-
mienną formą dachu 

5,5 m 
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stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach nowej 
zabudowy dopuszcza się dach płaski lub dach o innej geometrii i parame-

trach, na obiektach usługowych lub ich częściach, których po-
wierzchnia zabudowy nie przekracza 35  pow. zabudowy 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu stromego nowej zabudowy 300–400 / dach mansar-
dowy 25–700 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka / blacha 
UM1, 
2, 3, 4, 
5 

Dopuszcza się wtórne podziały na i scalenia działek/ działki pod warunkiem za-
chowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków do-
jazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 

UM3, 4 Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 1500 m2, 
– minimalna szer. dz.: 25 m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 700–900. 

VI Szczegółowe zasa-
dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości 

UM 
1–7  

pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek 
o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

UM 
1–7  

mie dopuszcza się 

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyj-
nych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorgani-
zowanych dla całego obszaru miasta. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice informacyj-
nych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic: 
– szerokoś3: 150 cm, 
– wysokoś3: 40 cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg uporząd-
kowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania prze-
strzeni publicznej 

UM 
1–7  

Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokoś3 ogrodzenia – 1,5 m; 
– wymagany sposób ukształtowania – ażurowy, o łącznej powierzchni prześwi-
tów nie mniejszej niż 65  powierzchni przęsła; 

– rodzaj dopuszczonego ogrodzenia / zastosowanych materiałów – ogrodzenie 
metalowe lub drewniane 

– rodzaj stosowanego ogrodzenia – jednolity materiałowo dla całego wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi terenu. 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów 
betonowych. 

 
 

§ 5 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem Mm. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem Mm zawiera tabela. 
 
Tabela  Ustalenia dla terenów oznaczonych  

MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie 
poosaawowe: 

aereny zabuoowy mieszkaniowej jeonoroozinnej 

przeznaczenie 
uzupełniające: 

tereny infrastruktury technicznej, 
tereny zieleni urządzonej, 
usługi na terenach Mm1, 3, 4. 

Wyklucza się lokalizację: wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz 
urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokoś3 2,0 m ponad konstrukcje budynku. 

I Przeznaczenie tere-
nu oraz linie roz-
graniczające tereny 
o różnych zasadach 
zagospodarowania 

Mm 
1–11  

Przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny infrastruktury technicznej i zieleni 
urządzonej może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 20  powierzchni wyznaczonego 
terenu. 
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Mm1, 
3, 4, 

Pod zabudowę usługową lub usługowo-mieszkalną, obejmującą samodzielne dział-
ki, dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 20  powierzchni wyznaczonego 
terenu. 
Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w pla-
nie. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych związanych z utrzymaniem funkcji 
odmiennych od ustalonych w planie nie może wykracza3 poza zakres przewidzia-
ny do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jedno-
cześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa. 

Mm 
1–11  

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy pu-
blicznej a terenem oznaczonym Mm – za zgodą zarządzającego drogą, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi wewnętrz-
nej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym Mm, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Mm1, 
3, 4, 5, 
9 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 0,20. 

Mm2, 
6, 7, 8, 
10, 11 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 0,35 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodowa3 trwa-
łe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów0 ustala się 
koniecznoś3 oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające 
błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

Mm 
1 – 11  

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Ochronie podlegają: 
10 obiekty zabytkowe objęte gminną ewidencją zabytków, 
20 obiekty o zabytkowe wskazane do ochrony, 
Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysunku planu. 
Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w obszarze 
planu, stosowa3 warunki ochrony określone dla obiektów zabytkowych wskaza-
nych do ochrony. 
Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego 
ukształtowania budynku, wskazanego do ochrony: 
– bryła oraz układ i geometria dachu, występujące w dachu elementy architekto-
nicznego ukształtowania budynku (szczyty, lukarny, dodatkowe daszki0, 

– układ i podział okien, rozmieszczenie okien, obramienia okien i drzwi, gzymsy, 
ryzality wejściowy i inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji, 

– rodzaj i charakter zastosowanych materiałów budowlanych. 
Przebudowę budynku i inne prace budowlane prowadzi3 zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Mm1, 3 

Dopuszcza się odmienny, od ustalonego w uchwale, zakres ochrony obiektów 
wskazanych w planie do ochrony, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia WKZ. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej 
i krajobrazu kultu-
rowego  

Mm1 – 
11  

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeolo-
gicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 pod 
nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przy-
padku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy 
powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
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Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. W przypadku bra-
ku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtowa3 z zachowaniem przepisów 
odrębnych oraz postanowień zawartych w przepisach uchwały. 
Linie zabudowy i układ kalenicy określa rysunek planu. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, 
budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy. 
Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowa3 na działkach 
w nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy lub równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg lub równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy z tole-
rancją 50. 
Dla istniejących budynków usytuowanych bezpośrednio wzdłuż ulicy ustala się 
zakaz rozbudowy od strony ulicy, z wyjątkiem rozbudowy ryzalitów, okapów, 
przysionków, ganków, witryn, wykuszy, klatek schodowych i schodów wysunię-
tych do 2,5 m i na szerokości do 3,5 m w ciągu całej elewacji budynku. Rozbu-
dowa budynku do strony ulicy może nastąpi3 w przypadku wyznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy usytuowanej między istniejącym budynkiem a ulicą. 
Określona na rysunku planu wysokoś3 okapu w części budynku może zosta3 obni-
żona / podwyższona o 0,25 m, na długości okapu nie dłuższym niż 4,5 m w cią-
gach poszczególnych elewacji.  
Określoną w planie wysokoś3 zabudowy należy ustala3 od najniżej położonego 
terenu istniejącego od strony ulicy / w obszarze przestrzeni publicznej. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od grani-
cy działki i na granicy działki. 
Określone w rubryce V wskaźniki wykorzystania terenu działki dotyczą docelowej 
zabudowy – zabudowy istniejącej, jak i realizowanej po wejściu w życie planu / 
zmiany planu. W przypadku gdy istniejąca zabudowa (zrealizowana przed dniem 
wejścia w życie uchwały0 zapewnia wykorzystanie terenu działki powyżej ustalo-
nego w planie wskaźnika, dopuszcza się rozbudowę / przebudowę istniejących 
budynków poprzez powiększenie ich powierzchni zabudowy w zakresie ustalonym 
w uchwale. 
Określone w rubryce V parametry wysokości budynków nie dotyczą wolno stoją-
cych garaży i obiektów gospodarczych oraz infrastruktury technicznej. 
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu / garaży i obiektu gospo-
darczego: 
10 dach: stromy (spadek połaci dachu: 250–3500; 
20 maksymalna wysokoś3 okapu / górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, 
attyki: 2,8 m; 

30 maksymalna wysokoś3 kalenicy: 4,5 m. 
40 pokrycie dachu: ukształtowane w nawiązaniu do dachu budynku mieszkalnego / 
usługowego. 

Dopuszcza się odmienne ukształtowanie dachów obiektów infrastruktury tech-
nicznej oraz obiektów gospodarczych nieprzekraczających 20 m2 powierzchni 
zabudowy na każdej działce. 
Obiekty gospodarcze lokalizowa3 poza obszarem przestrzeni publicznej. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania 
ładu przestrzenne-
go 

Mm 
1–11  

Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków na 
warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w planie. 

  Mm1, 3 Ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy istniejących budynków 
wskazanych do ochrony / ukształtowanych historycznymi elementami architekto-
nicznego ukształtowania zabudowy / budynków objętych gminną ewidencją za-
bytków: 
10 powierzchnia rozbudowy w rzucie nie może przekroczy3 20  dotychczasowej 
powierzchni zabudowy budynku, 

20 zachowa3 istniejącą wysokoś3 budynku, 
30 zachowa3 charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania bu-
dynku podlegające ochronie, a w szczególności: 
– geometrię, wysokoś3 i kształt dachu, spadek dachu, 
– dodatkowe elementy dachu (lukarny, wieże, szczyty, i inne zwieńczające 
wysunięte elementy budynku – ryzality ganki, przedsionki, portale, i inne 
elementy, 

– ceramiczne / łupkowe pokrycie dachu (koloru czerwonego0 oraz tradycyjne 
materiały budowlane, 

– inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji, elementy kamieniarskie 
lub z cegły klinkierowej, o ile występowały w dotychczasowym rozwiązaniu 
architektonicznym budynku, 
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40 zachowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
50 bryłę i detal architektoniczny ukształtowa3 w nawiązaniu do charakterystycz-
nych cech budynku rozbudowywanego, 

60 wymiary i podział okien oraz ich rozmieszczenie dostosowa3 do historycznej 
kompozycji elewacji, 

70 dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez uwzględnienie 
elementów architektonicznego ukształtowania zabudowy chronionej, występu-
jącej na obszarze planu. 

  Mm1, 3 
 

Ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących 
budynków współczesnych, niewskazanych do ochrony: 
10 powierzchnia rozbudowy w rzucie nie może przekroczy3 35  dotychczasowej 
powierzchni zabudowy budynku, 

20 wysokoś3 budynków nie może przekracza3 – w odniesieniu do wysokości oka-
pu lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu / attyki – wyso-
kości określonej w rubryce V, 

30 zastosowa3 rozwiązania architektoniczne ukształtowane w nawiązaniu do ele-
mentów architektonicznego ukształtowania bryły i detalu budynków zabytko-
wych, 

40 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, w tym ceramiczne pokrycie da-
chu. 

mową zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3 budynków nie może przekracza3 wysokości określonej w rubryce V, 
20 wprowadzi3 charakterystyczne dla obszaru planu elementy architektonicznego 
ukształtowania bryły i detalu budynku, 

30 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, w tym ceramiczne pokrycie dachu 
koloru czerwonego, 

40 wykluczy3 dachy kopertowe. 

Dopuszcza się indywidualne ukształtowanie dachu dla części zabudowy. 
Warunki indywidualnego stosowania dachu określone są w rubryce V. 
Wyklucza się lokalizowanie budynków od strony przestrzeni publicznej (usytuowa-
nych w linii zabudowy, określonej na rysunku planu0, ukształtowanych dopusz-
czalną, indywidualna formą dachu. 

  Mm4, 
5, 7, 9, 
10 

Ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących 
budynków współczesnych, niewskazanych do ochrony: 
10 powierzchnia rozbudowy w rzucie nie może przekroczy3 35  dotychczasowej 
powierzchni zabudowy budynku, 

20 wysokoś3 budynków nie powinna przekracza3 – w odniesieniu do wysokości 
okapu i kalenicy lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, 
attyki – wysokości najwyższych istniejących budynków – usytuowanych w ze-
spole zabudowy / ciągu zabudowy, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 
w obrębie którego przewiduje się rozbudowę / nadbudowę zabudowy, w przy-
padku braku właściwych parametrów określonych w ustaleniach planu, 

30 wprowadzi3 charakterystyczne istniejące w obszarze terenu elementy architek-
tonicznego ukształtowania bryły i detalu budynku, 

40 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane. 

mową zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3 budynków nie powinna przekracza3 – w odniesieniu do wysokości 
okapu i kalenicy lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, 
attyki – wysokości najwyższych istniejących budynków – usytuowanych w ze-
spole zabudowy / ciągu zabudowy, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 
w obrębie którego przewiduje się lokalizację zabudowy, w przypadku braku 
właściwych parametrów określonych w ustaleniach planu, 

20 wprowadzi3 charakterystyczne dla obszaru planu elementy architektonicznego 
ukształtowania bryły i detalu budynku, 

30 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
40 wykluczy3 dachy kopertowe – w przypadku stosowania dachu stromego, 
50 wykluczy3 dachy strome dla zespołów ukształtowanych zabudową moderni-
styczną. 

Dopuszcza się indywidualne ukształtowanie dachu dla części zabudowy. 
Warunki indywidualnego stosowania dachu określone są w rubryce V. 
Wyklucza się lokalizowanie budynków od strony przestrzeni publicznej (usytuowa-
nych w linii zabudowy, określonej na rysunku planu0, ukształtowanych dopusz-
czalną, indywidualna formą dachu. 
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Mm2, 
6, 8, 
11 

Zabudowę kształtowa3 z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej trady-
cji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształ-
towania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu. Stoso-
wa3 dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami. 
Wyklucza się dachy kopertowe. 

  

Mm 
1–11  

Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębni3 kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budyn-
ku; 

– dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosowa3 kolo-
ry jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach0, z jedno-
czesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

linia zabudowy – obowią-
zująca / nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,30 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 4,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki budyn-
ków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej geome-
trii i parametrach 

2,8 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o indywidualnej geometrii i 
parametrach, dla części zabudowy, której powierzchnia zabu-
dowy nie przekracza 20  pow. zabudowy wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu  300–450 / dach man-
sardowy 250–700 

Mm1, 3 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obowią-
zująca / nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,40 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki budyn-
ków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej geome-
trii i parametrach 

nie ustala się 

dach nie ustala się 
spadek dachu nie ustala się 

Mm4, 
5, 9 

materiały pokrycia dachu  
linia zabudowy – obowią-
zująca / nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,55 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 4,0 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki budyn-
ków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej geome-
trii i parametrach 

2,8 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o indywidualnej geometrii 
i parametrach, dla części zabudowy, której powierzchnia zabu-
dowy nie przekracza 15  pow. zabudowy wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu 
stromego 

 300 – 450 / dach man-
sardowy 250 – 700 

V Parametry i wskaź-
niki kształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu 

Mm7, 
10 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna  
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linia zabudowy – obowią-
zująca / nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu, 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
0,22 (wolno stojąca0 maksymalny wskaźnik zabudowy działki 
0,35 (szeregowa, bliź-
niacza0 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 4,0 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki budyn-
ków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej geome-
trii i parametrach 

2,8 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o indywidualnej geometrii 
i parametrach, dla części zabudowy, której powierzchnia zabu-
dowy nie przekracza 15  pow. zabudowy wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu 
stromego 

 300–400 / dach man-
sardowy 250–700 

  Mm2, 
6, 8, 
11 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna  
Dopuszcza się wtórne podziały na i scalenia działek/ działki pod warunkiem za-
chowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków do-
jazdu oraz przepisów niniejszej uchwały. 

Mm 
1–11  

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek 
o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. 

Mm7, 
8, 

Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 900 m2, 
– minimalna szer. dz.: 25 m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 700–900. 

VI Szczegółowe zasa-
dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości 

Mm11 Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 1000 m2, 
– minimalna szer. dz.: 25 m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 700–900. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

Mm 
1–11  

mie dopuszcza się. 

Mm 
1–11  

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyj-
nych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorgani-
zowanych dla całego obszaru miasta. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice informacyj-
nych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic: 
– szerokoś3: 120 cm, 
– wysokoś3: 40 cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg uporząd-
kowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania prze-
strzeni publicznej 

Mm 
1–11  

Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokoś3 ogrodzenia – 1,5 m; 
– wymagany sposób ukształtowania – ażurowy, o łącznej powierzchni prześwi-
tów nie mniejszej niż 65  powierzchni przęsła; 

– rodzaj dopuszczonego ogrodzenia / zastosowanych materiałów – ogrodzenie 
metalowe lub drewniane 

– rodzaj stosowanego ogrodzenia – jednolity materiałowo dla całego wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi terenu. 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów 
betonowych. 
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§ 6 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MW zawiera tabela. 
 
Tabela  Ustalenia dla terenów oznaczonych  

MW1 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie 
poosaawowe: 

aereny zabuoowy mieszkaniowej wieloroozinnej 

przeznaczenie 
uzupełniające: 

usługi, 
tereny infrastruktury technicznej, 
tereny zieleni urządzonej. 

Wyklucza się lokalizację: 
wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotele-
komunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje 
wsporcze przekraczają wysokoś3 2,0 m ponad konstrukcje budynku. 
Przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny infrastruktury technicznej 
i zieleni urządzonej może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 20  powierzchni 
wyznaczonego terenu. 
Przeznaczenie uzupełniające obejmujące usługi, dopuszcza się wyłącznie 
w formie lokalu wbudowanego, o maksymalnej powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30  powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego. 
Pod zabudowę usługową lub usługowo-mieszkalną – obejmującą samodzielne 
działki – dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 20  powierzchni wyzna-
czonego terenu. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

MW1 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 
w planie. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych związanych z utrzyma-
niem funkcji odmiennych od ustalonych w planie nie może wykracza3 poza 
zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. 
Dopuszcza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem kon-
strukcji budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 
Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następują-
cym zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy 
publicznej a terenem oznaczonym MW, za zgodą zarządzającego drogą 
i przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi we-
wnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym MW, 
przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,35 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

MW1 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepi-
sy odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepi-
sach odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, 
jak i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, 
prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodowa3 
trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów0 ustala 
się koniecznoś3 oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddziela-
jące błoto, oleje i benzynę. 

  MW1 

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową. 
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III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

MW1 Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji arche-
ologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 
pod nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicz-
nych, należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 

Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowa3 na działkach 
w nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy lub równolegle do linii rozgra-
niczających dróg lub równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudo-
wy, z tolerancją 50. 

Dla istniejących budynków usytuowanych bezpośrednio wzdłuż ulicy ustala 
się zakaz rozbudowy od strony ulicy, z wyjątkiem rozbudowy ryzalitów, oka-
pów, przysionków, ganków, witryn, wykuszy, klatek schodowych i schodów 
wysuniętych do 1,5 m i na szerokości do 3,5 m w ciągu całej elewacji budyn-
ku. Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpi3 w przypadku wyzna-
czenia na rysunku planu linii zabudowy usytuowanej między istniejącym bu-
dynkiem a ulicą. 

Określona wysokoś3 okapu w części budynku może zosta3 obniżona / pod-
wyższona o 0,25 m, na długości okapu nie dłuższym niż 4,5 m w ciągach 
poszczególnych elewacji.  

Określoną w planie wysokoś3 zabudowy należy ustala3 od najniżej położone-
go terenu istniejącego od strony ulicy / w obszarze przestrzeni publicznej. 

Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od 
granicy działki i na granicy działki. 

Określone w rubryce V parametry wysokości budynków nie dotyczą wolno 
stojących garaży i obiektów gospodarczych oraz infrastruktury technicznej. 

Ustala się następujące parametry kształtowania garażu / garaży i obiektu go-
spodarczego: 
10 dach: stromy (spadek połaci dachu: 250–3500; 
20 maksymalna wysokoś3 okapu / górnej krawędzi elewacji frontowej / gzym-
su, attyki: 2,8 m; 

30 maksymalna wysokoś3 kalenicy: 4,5 m; 
40 pokrycie dachu: ukształtowane w nawiązaniu do dachu budynku mieszkal-
nego / usługowego. 

Dopuszcza się odmienne ukształtowanie dachów obiektów infrastruktury 
technicznej oraz obiektów gospodarczych nieprzekraczających 20 m2 po-
wierzchni zabudowy na każdej działce. 
Obiekty gospodarcze lokalizowa3 poza obszarem przestrzeni publicznej. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

MW1 

Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków 
na warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w planie. 

  MW1 mową zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3 budynków nie może przekracza3 wysokości określonej w rubry-
ce V, 

20 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
30 wprowadzi3 charakterystyczne dla obszaru planu elementy architektonicz-
nego ukształtowania bryły i detalu budynku, 

40 w ukształtowaniu elewacji od strony przestrzeni publicznej wyróżni3 częś3 
parterową budynku – podziałami architektonicznymi, sposobem rozmiesz-
czenia okien, powiększonymi wymiarami okien (witryn0 i wysokości kondy-
gnacji, reprezentacyjną formą detalu, 

50 stosowa3 dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami / mansar-
dowe, wykluczy3 dachy kopertowe. 

Dopuszcza się indywidualne ukształtowanie dachu dla części zabudowy. 
Warunki indywidualnego stosowania dachu określone są w rubryce V. 
Wyklucza się lokalizowanie budynków od strony przestrzeni publicznej (usytu-
owanych w linii zabudowy, określonej na rysunku planu0, ukształtowanych 
dopuszczalną, indywidualna formą dachu. 
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Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębni3 kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania 
budynku; 

– dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosowa3 
kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach0, 
z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

linia zabudowy – 
obowiązująca / nie-
przekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,30 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 10,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki 
budynków z dachem płaskim / dachem o indywidual-
nej geometrii i parametrach 

10,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o indywidualnej geometrii i 
parametrach,  

spadek dachu  dach stromy:300–450 / 
dach  mansardowy 
250–700 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

MW1 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna / 
blacha 

dopuszcza się wtórne podziały na i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków 
dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały. 
Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 2500 m2, 
– minimalna szer. dz.: 35 m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 700–900. 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

MW1 

pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek 
o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

MW1 mie dopuszcza się. 

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informa-
cyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru miasta. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice infor-
macyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu ze-
społu tablic: 
– szerokoś3: 120 cm, 
– wysokoś3: 40 cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-
rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

MW1 

Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokoś3 ogrodzenia – 1,5 m; 
– wymagany sposób ukształtowania – ażurowy, o łącznej powierzchni prze-
świtów nie mniejszej niż 65  powierzchni przęsła; 

– rodzaj dopuszczonego ogrodzenia / zastosowanych materiałów – ogrodze-
nie metalowe lub drewniane; 

– rodzaj stosowanego ogrodzenia – jednolity materiałowo dla całego wyzna-
czonego liniami rozgraniczającymi terenu. 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 
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§ 7 

1. Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem U zawiera tabela. 
 
Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

U1, U2, U3, U4, U5, U6 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

U1 przeznaczenie poosaawowe aerenu: 
aereny zabuoowy usłuuowej 

U2, 4 przeznaczenie poosaawowe aerenu: 
aereny zabuoowy usłuuowej w zakresie określonym w § 3 pka. 4 lia. i, j, k 

U3, 6 przeznaczenie poosaawowe aerenu: 
– aereny zabuoowy usłuuowej, 
– aereny saacji paliw 

U5 przeznaczenie poosaawowe aerenu: 
aereny zabuoowy usłuuowej w zakresie określonym w §3 pka. 4 lia. a, b, c, o, e 

U1 Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny zabudowy mieszkaniowej, 
– tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy 
i sprzedaży samochodów osobowych (z wykluczeniem stacji paliw, stacji ob-
sługi lub remontowych środków transportu – samochodów ciężarowych 
i sprzętu budowlanego0, 

– tereny usługowo-produkcyjne, 
– parkingi na samochody osobowe – wydzielone, 
– tereny zieleni urządzonej, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru planu. 
nunkcję mieszkalną dopuszcza się wyłącznie jako wbudowaną, z wydzielonymi 
maksymalnie trzema lokalami mieszkalnymi na każdej działce. 
Pozostałe przeznaczenie uzupełniające może zajmowa3 łącznie nie więcej niż niż 
45  pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, a w przypadku wielo-
funkcyjnego wykorzystania poszczególnych działek, nie więcej niż 35  pow. 
działki i nie więcej niż 35  pow. ogólnej budynku wielofunkcyjnych zlokalizo-
wanych na działce. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

U2, 4, 
5 

Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny zabudowy mieszkaniowej, 
– parkingi na samochody osobowe – wydzielone, 
– tereny zieleni urządzonej, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru planu. 
nunkcję mieszkalną dopuszcza się wyłącznie jako wbudowaną, z wydzielonymi 
maksymalnie czterema lokalami mieszkalnymi na każdej działce. 
Pozostałe przeznaczenie uzupełniające może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 
35  pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu. 

U 3, Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy 
i sprzedaży samochodów osobowych (z wykluczeniem stacji obsługi lub re-
montowych środków transportu – samochodów ciężarowych i sprzętu bu-
dowlanego0, 

– parkingi na samochody osobowe – wydzielone, 
– tereny zieleni urządzonej, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru planu, 
– tereny zabudowy mieszkaniowej, 
nunkcję mieszkalną dopuszcza się wyłącznie jako wbudowaną, z wydzielonymi 
maksymalnie czterema lokalami mieszkalnymi na każdej działce. 
Pozostałe przeznaczenie uzupełniające może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 
35  pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu. 

  

U6 Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy 
i sprzedaży samochodów osobowych (z wykluczeniem stacji obsługi lub re-
montowych środków transportu – samochodów ciężarowych i sprzętu bu-
dowlanego0, 

– tereny usługowo-produkcyjne, 
– parkingi na samochody osobowe – wydzielone, 
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U6 – tereny zieleni urządzonej, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru planu. 
Przeznaczenie uzupełniające może zajmowa3 łącznie nie więcej niż niż 45  pow. 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, a w przypadku wielofunkcyjnego 
wykorzystania poszczególnych działek, nie więcej niż 35  pow. działki i nie 
więcej niż 35  pow. ogólnej budynku wielofunkcyjnych zlokalizowanych na 
działce. 

Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu 
pojazdów, 

– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwia-
niem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów 
(w tym złomowiska0, 

– obiektów usługowo-produkcyjnych, zaliczonych do przedsięwzię3 mogących 
znacząco oddziaływa3 na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt.1 
Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu oddziaływania na środo-
wisko, 

– terenów obsługi komunikacji: stacji obsługi lub remontów samochodów cięża-
rowych i sprzętu budowlanego, 

– stacji paliw – wykluczenie nie dotyczy terenów U6 i U3, 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotele-
komunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje 
wsporcze przekraczają wysokoś3 2,0 m ponad konstrukcje budynku. 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 
w planie. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych związanych z utrzymaniem 
funkcji odmiennych od ustalonych w planie nie może wykracza3 poza zakres 
przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych.  

  U1, 2, 
3, 4, 
5, 6 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy 
publicznej a terenem oznaczonym U, za zgodą zarządzającego drogą i przy za-
chowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi we-
wnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym  U, przy za-
chowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Przesunięcie linii rozgraniczających, o których mowa w pkt 1, wymaga zgody 
zarządcy drogi. 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak i 
charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodowa3 
trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

U1, 2, 
3, 4, 
5, 6 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów0 ustala się 
koniecznoś3 : 
– oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje 
i benzynę, 

– lokalizacji zieleni izolacyjnej średniowysokiej i wysokiej w pasie o szerokości 
min. 6,0 m wzdłuż granic sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej. 

U1, 2, 
3, 4, 
5 

W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej tereny podlegają ochronie 
przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe. 

U1, 3, 
6 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,15. 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

U2, 4, 
5 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,30. 
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Ochronie podlegają: 
10 obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, 
20 obiekty o zabytkowe wskazane do ochrony. 
Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysunku planu. 
Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w obszarze 
planu, stosowa3 warunki ochrony określone dla obiektów zabytkowych wskaza-
nych do ochrony. 
Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego 
ukształtowania budynku, wskazanego do ochrony: 
– bryła oraz układ i geometria dachu, występujące w dachu elementy architek-
tonicznego ukształtowania budynku (szczyty, lukarny, dodatkowe daszki0, 

– układ i podział okien, rozmieszczenie okien, obramienia okien i drzwi, gzymsy, 
ryzality wejściowy i inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji, 

– rodzaj i charakter zastosowanych materiałów budowlanych. 
Przebudowę budynku i inne prace budowlane prowadzi3 zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

U1, 2 
 

Dopuszcza się odmienny, od ustalonego w uchwale, zakres ochrony obiektów 
wskazanych w planie do ochrony, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia WKZ. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

U1–6  Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeolo-
gicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 
pod nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, 
należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtowa3 z zacho-
waniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w przepisach uchwa-
ły. 
Linie zabudowy i układ kalenicy określa rysunek planu. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, 
budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy. 
Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowa3 na działkach w 
nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy lub równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg lub równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 
Dla istniejących budynków usytuowanych bezpośrednio wzdłuż ulicy ustala się 
zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony ulicy, z wyjątkiem rozbudo-
wy ryzalitów, okapów, przysionków, ganków, witryn, wykuszy, klatek schodo-
wych i schodów wysuniętych do 1,5 m i na szerokości do 4,5 m w ciągu całej 
elewacji budynku. Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpi3 
w przypadku wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy usytuowanej między 
istniejącym budynkiem a ulicą. 
Określona na rysunku planu wysokoś3 okapu w części budynku może zosta3 
obniżona / podwyższona o 0,25 m, na długości okapu nie dłuższym niż 4,5 m w 
ciągach poszczególnych elewacji.  
Określoną w planie wysokoś3 zabudowy należy ustala3 od najniżej położonego 
terenu istniejącego od strony ulicy / w obszarze przestrzeni publicznej. 

U1–6  

Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków na 
warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w planie. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

U1,2 Ustala się następujące warunki przebudowy i rozbudowy istniejących budynków 
zabytkowych wskazanych do ochrony / ukształtowanych historycznymi elemen-
tami architektonicznego ukształtowania zabudowy / budynków objętych gminną 
ewidencją zabytków: 
10 powierzchnia rozbudowy w rzucie nie może przekroczy3 10  dotychczaso-
wej powierzchni zabudowy budynku, 

20 zachowa3 istniejącą wysokoś3 budynku, 
30 zachowa3 charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania 
budynku podlegające ochronie, a w szczególności: 
– geometrię, wysokoś3 i kształt dachu, spadek dachu, 
– dodatkowe elementy dachu (lukarny, wieże, szczyty, i inne wysunięte ele-
menty budynku – ryzality ganki, przedsionki, portale, i inne elementy, 
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U1, 2 
 

– ceramiczne / łupkowe pokrycie dachu (koloru czerwonego0 oraz tradycyjne 
materiały budowlane, 

– inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elemen-
ty kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, o ile występowały w dotychcza-
sowym rozwiązaniu architektonicznym budynku, 

40 zachowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
50 bryłę i detal architektoniczny ukształtowa3 w nawiązaniu do charakterystycz-
nych cech budynku rozbudowywanego, 

60 wymiary i podział okien oraz ich rozmieszczenie dostosowa3 do historycznej 
kompozycji elewacji, 

70 dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez uwzględnie-
nie elementów architektonicznego ukształtowania zabudowy chronionej, wy-
stępującej na obszarze planu. 

U1, 2 Ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istnieją-
cych budynków niewskazanych do ochrony oraz gospodarczych: 
10 powierzchnia rozbudowy w rzucie nie może przekroczy3 35  dotychczaso-
wej powierzchni zabudowy budynku, 

20 wysokoś3 budynków nie może przekracza3 – w odniesieniu do wysokości 
okapu lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu / attyki – 
wysokości określonej w rubryce V, 

30 zastosowa3 rozwiązania architektoniczne ukształtowane w nawiązaniu do 
elementów architektonicznego ukształtowania bryły i detalu budynków zabyt-
kowych, 

40 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, w tym ceramiczne pokrycie 
dachu, 

mową zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3  budynków  nie  może  przekracza3  wysokości określonej w rubry-
ce V, 

20 zastosowa3 rozwiązania architektoniczne ukształtowane w nawiązaniu do 
elementów architektonicznego ukształtowania bryły i detalu budynków zabyt-
kowych, / wprowadzi3 charakterystyczne dla obszaru planu elementy archi-
tektonicznego ukształtowania bryły i detalu budynku, 

30 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
40 w ukształtowaniu elewacji od strony przestrzeni publicznej wyróżni3 częś3 
parterową budynku – podziałami architektonicznymi, sposobem rozmieszcze-
nia okien, powiększonymi wymiarami okien (witryn0 i wysokości kondygnacji, 
reprezentacyjną formą detalu, 

50 wykluczy3 dachy kopertowe. 

Dopuszcza się indywidualne ukształtowanie dachu dla części zabudowy. 
Warunki indywidualnego stosowania dachu określone są w rubryce V. 
mową zabudowę kształtowa3 z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3  budynków  nie  może  przekracza3  wysokości określonej w rubry-
ce V, 

20 zastosowa3 tradycyjne materiały budowlane, 
30 wprowadzi3 charakterystyczne dla obszaru planu elementy architektonicznego 
ukształtowania bryły i detalu budynku, 

40 w ukształtowaniu elewacji od strony przestrzeni publicznej wyróżni3 częś3 
parterową budynku – podziałami architektonicznymi, sposobem rozmieszcze-
nia okien, powiększonymi wymiarami okien (witryn0 i wysokości kondygnacji, 
reprezentacyjną formą detalu, 

50 wykluczy3 dachy kopertowe. 

Dopuszcza się indywidualne ukształtowanie dachu dla części zabudowy. 
Warunki indywidualnego stosowania dachu określone są w rubryce V. 
Wysokoś3 budynków nie powinna przekracza3 – w odniesieniu do wysokości 
okapu i kalenicy lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, 
attyki – wysokości najwyższych istniejących budynków – usytuowanych 
w zespole zabudowy / ciągu zabudowy, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 
w obrębie którego przewiduje się nadbudowę zabudowy, w przypadku braku 
właściwych parametrów określonych w ustaleniach planu. 

  

U3, 4, 
5, 6 

Zabudowę kształtowa3 z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tra-
dycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie 
ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu. 
Stosowa3 dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami. 
Wyklucza się dachy kopertowe. 
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  U1–6 Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębni3 kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania bu-
dynku; 

– dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosowa3 
kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach0, 
z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,45 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 7,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

6,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o indywidualnej 
geometrii i parametrach, dla części zabudowy, której 
powierzchnia zabudowy nie przekracza 40  pow. 
zabudowy wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
działce 

spadek dachu  300–400  

U1 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,30 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 10,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

nie ustala się 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o indywidualnej geometrii 
i parametrach, dla części zabudowy, której powierzchnia zabu-
dowy nie przekracza 60  pow. zabudowy wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu  300–450 / dach man-
sardowy 250–700 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

U2 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu, 
dla terenu U6 nieprzekraczalna linia zabudowy – okre-
ślona na rysunku planu, ale w odległości nie mniejszej 
niż 10 m od krawędzi jezdni planowanej ulicy KD G1. 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,30 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,75 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 6,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

4,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy 

  U3, 
U6 

dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o indywidualnej geometrii 
i parametrach, dla części zabudowy, której powierzchnia zabu-
dowy nie przekracza 60  pow. zabudowy wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych na działce lub terenie. 
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spadek dachu 
stromego 

 300–450 / dach man-
sardowy 250–700 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 10,0 m 
maksymalna wysokoś3 dominanty 25,0 m – dla obiektu 

sakralnego 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

4,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o innej geometrii i parame-
trach, na obiektach usługowych lub ich częściach, których 
powierzchnia zabudowy nie przekracza 20  pow. zabudowy 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu 
stromego 

 300–450, dla obiektu 
sakralnego do 600/ 
dach  mansardowy 
250–700 

U4 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,20 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 7,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

4,5 m 

stromy o symetrycznych układach i połaci i kalenicy dach 
dopuszcza się dach płaski lub dach o innej geometrii i parame-
trach, na obiektach usługowych lub ich częściach, których 
powierzchnia zabudowy nie przekracza 30  pow. zabudowy 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce 

spadek dachu 
stromego 

 300–450 / dach man-
sardowy 250–700 

U5 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka / blacha 
U1–6 Dopuszcza się wtórne podziały na i scalenia działek/ działki pod warunkiem za-

chowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków 
dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 

3, 4 Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 1500 m2, 
– minimalna szer. dz.: 25 m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 700–900. 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

U1–6  Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o 
wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

U1–6  mie dopuszcza się. 
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Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyj-
nych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorgani-
zowanych dla całego obszaru miasta, przy czym na terenie stacji paliw (U3 i U60 
dopuszcza się lokalizację wolno stojących nośników informacji dotyczących 
funkcjonowania stacji. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice informa-
cyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu 
tablic: 
– szerokoś3: 150 cm, 
– wysokoś3: 40 cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-
rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

U1–6  

Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokoś3 ogrodzenia – 1,5 m; 
– wymagany sposób ukształtowania – ażurowy, o łącznej powierzchni prześwi-
tów nie mniejszej niż 65  powierzchni przęsła; 

– rodzaj dopuszczonego ogrodzenia / zastosowanych materiałów – ogrodzenie 
metalowe lub drewniane; 

– rodzaj stosowanego ogrodzenia – jednolity materiałowo dla całego wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi terenu. 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów 
betonowych. 

IX Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenów oraz ograni-
czenia w ich użytko-
waniu 

U6 Ustala się zakaz obsługi terenu z ulicy KD G1 poprzez bezpośrednie  indywidual-
ne zjazdy i wjazdy, za wyjątkiem zjazdu / wjazdu wskazanego na rysunku planu. 

 
§ 8 

1. Ustala się tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej oznaczone symbolem PU. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem PU zawiera tabela. 
 
Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

PU1, PU2, PU3, PU4 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie  
poosaawowe: 

aereny zabuoowy usłuuowo-prooukcyjnej 

przeznaczenie 
uzupełniające 

– tereny zabudowy mieszkaniowej, z wyłączeniem P4, 
– tereny zieleni urządzonej, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie ob-
słudze obszaru planu. 

nunkcję mieszkalną dopuszcza się 
– na terenach PU1,PU2 i PU4  wyłącznie jako wbudowaną, z wydzielonymi 
maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi na każdej działce, 

– na terenie PU3 maksymalnie na 35  terenu wydzielonego liniami rozgrani-
czającymi terenu. 

Pozostałe przeznaczenie uzupełniające może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 
25  pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

PU1, 2, 
3, 4 
 

Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demonta-
żu pojazdów, 

– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwia-
niem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów 
(w tym złomowiska0, 

– obiektów usługowo-produkcyjnych, zaliczonych do przedsięwzię3 mogących 
znacząco oddziaływa3 na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 
Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu oddziaływania na środo-
wisko, 

– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotele-
komunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje 
wsporcze przekraczają wysokoś3 2,0 m ponad konstrukcje budynku. 
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Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 
w planie.  Zakres  dopuszczalnych  robot  budowlanych  związanych  z  utrzy-
maniem funkcji odmiennych od ustalonych w planie nie może wykracza3 po-
za zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowla-
nych.  

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy 
publicznej a terenem oznaczonym PU, za zgodą zarządzającego drogą i przy 
zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi we-
wnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym PU, przy 
zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,25 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodowa3 
trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów0 ustala 
się koniecznoś3 oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielają-
ce błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

PU1, 2, 
3, 4 
 

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele miesz-
kaniowo-usługowe. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

PU1, 2, 
3, 4 
 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, 
należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. W przypadku 
braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtowa3 z zachowaniem prze-
pisów odrębnych. 

Linie zabudowy i układ kalenicy określa rysunek planu. 
W przypadku  niewyznaczenia  linii  zabudowy  na  terenach  zabudowy istnie-
jącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
ulicy. 

Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowa3 na działkach 
w nawiązaniu  do  istniejącego  układu  zabudowy  lub równolegle do linii roz-
graniczających dróg lub równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabu-
dowy. 

Określona na rysunku planu wysokoś3 okapu w części budynku może zosta3 
obniżona / podwyższona o 0,25 m, na długości okapu nie dłuższym niż 4,5 m 
w ciągach poszczególnych elewacji.  

Określoną w planie wysokoś3 zabudowy należy ustala3 od najniżej położonego 
terenu istniejącego od strony ulicy / w obszarze przestrzeni publicznej. 
Przy rozbudowie istniejących budynków o wysokościach okapu lub elewacjach 
wyższych od podanych w rubryce V, istniejące wysokości należy przyją3 jako 
maksymalne, dopuszczalne. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

PU1, 2, 
3, 4 
 

Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków na 
warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w planie. 
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IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

PU1, 2, 
3, 4 
 

Zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3  budynków  nie może  przekracza3  wysokości określonej w ru-
bryce V, 

20 wprowadzi3 charakterystyczne dla obszaru planu elementy architektoniczne-
go ukształtowania bryły i detalu budynku, 

30 w ukształtowaniu elewacji od strony przestrzeni publicznej wyróżni3 częś3 
parterową budynku – podziałami architektonicznymi, sposobem rozmieszcze-
nia okien, powiększonymi wymiarami okien (witryn0 i wysokości kondygnacji, 
reprezentacyjną formą detalu, 

40 w obszarze działki stosowa3 jednorodną formę dachu: dachy strome lub 
dachy płaskie, 

50 wykluczy3 dachy kopertowe. 
linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

– określona na rysunku planu, 
– nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu PU4 – 
określona na rysunku planu, ale w odległości nie 
mniejszej niż 10 m od krawędzi jezdni planowanej 
ulicy KD G1; 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu dachu stromego 6,5 m  

 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

6,5 m – PU1, 2 i 3 
10,5 m – PU4 

dach nie ustala się 
spadek dachu nie ustala się 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

PU1, 2, 
3, 4 
 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

Dopuszcza się wtórne podziały na i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków 
dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały. 
Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 1500 m2, 
– minimalna szer. dz.: 28 m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 700–900. 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

PU1, 2, 
3, 4 
 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek 
o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

PU1, 2, 
3, 4 
 

mie dopuszcza się. 

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyj-
nych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorgani-
zowanych dla całego obszaru miasta. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice informa-
cyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu 
tablic: 
– szerokoś3: 150 cm, 
– wysokoś3: 40 cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-
rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

PU1, 2, 
3, 4 
 

Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokoś3 ogrodzenia – 1,8 m; 
– wymagany sposób ukształtowania – ażurowy, o łącznej powierzchni prześwi-
tów nie mniejszej niż 65  powierzchni przęsła. 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

IX Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenów oraz ograni-
czenia  w ich użyt-
kowaniu 

PU4 Ustala się zakaz obsługi terenu z ulicy KD G1 poprzez bezpośrednie indywidual-
ne zjazdy i wjazdy. 
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§ 9 

10 Ustala się tereny sportu i rekreacji – oznaczone symbolem US. 
20 Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem US zawiera tabela. 
 
Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

US1 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie 
poosaawowe: 

aereny sporau i rekreacji 

Wyklucza się lokalizację: 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotele-
komunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje 
wsporcze przekraczają wysokoś3 2,0 m ponad konstrukcje budynku. 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 
w planie. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych związanych z utrzyma-
niem funkcji odmiennych od ustalonych w planie nie może wykracza3 poza 
zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. 
Dopuszcza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem kon-
strukcji budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

US1 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy 
publicznej a terenem oznaczonym US, za zgoda zarządzającego drogą i przy 
zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi we-
wnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym US, przy 
zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,60 
Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodowa3 
trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów0 ustala 
się koniecznoś3 oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielają-
ce błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

US1 

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

US1 Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji arche-
ologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 
pod nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, 
należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
Wyklucza się lokalizację zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury, 
ogródków gastronomicznych, okolicznościowych instalacje namiotowych zwią-
zanych z festynami i imprezami rekreacyjnymi, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 
Wyklucza się lokalizację barakowozów, kiosków i obiektów kontenerowych. 
Obiekty małej architektury kształtowa3 jednolicie w granicach terenu. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

US1 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
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linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

nie ustala się  

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny powierzchnia terenu pod lokalizację obiek-
tów małej architektury (w liniach rozgraniczających0 

200 m2 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 obiektów małej architektury i 
infrastruktury: maksymalna wysokoś3 okapu, maksy-
malna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki 

3,5 m 

dach nie ustala się 
spadek dachu  nie ustala się 

V Parametry i wskaźni-
ki kształtowania za-
budowy oraz zago-
spodarowania terenu 

US1 

materiały pokrycia dachu stromego nie ustala się 
Wyklucza się dokonywanie wtórnych podziałów na działki budowlane. 
Dopuszcza się dokonywanie korekt w ukształtowaniu działek ze względu na 
korektę dróg i ciągów pieszych oraz lokalizację obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

US1 

Pod urządzenia infrastruktury i obiekty małej architektury dopuszcza się wydzie-
lenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

US1 mie dopuszcza się 

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyj-
nych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorgani-
zowanych dla całego obszaru miasta przestrzenno-architektonicznych elemen-
tów informacji (nośników reklamowych, w tym altan, kiosków informacyjnych, 
zadaszeń, i innych zaprojektowanych w ramach miejskiego systemu informacji 
turystycznej. 
Maksymalne wymiary przestrzenno-architektonicznych elementów informacji 
powinny odpowiada3 wymiarom małej architektury. 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

US1 

Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokoś3 ogrodzenia – 1,2 m; 
– wymagany sposób ukształtowania – ażurowy, o łącznej powierzchni prześwi-
tów nie mniejszej niż 75  powierzchni przęsła. 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

 
 

§ 10 

1. Ustala się tereny obsługi komunikacji oznaczone symbolem KS. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem KS zawiera tabela. 
 
Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

KS1, KS2, 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

KS1 przeznaczenie poosaawowe aerenu: 
aereny obsłuui komunikacji – aereny parkinuów   

KS2 przeznaczenie poosaawowe aerenu: 
aereny obsłuui komunikacji – uaraże  

KS1 Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny zabudowy usługowej, 
– tereny zieleni urządzonej, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru. 
Usługi mogą zajmowa3 łącznie nie więcej niż 45  pow. wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi terenu,. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

KS2 Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny zieleni urządzonej, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru. 
Przeznaczenie uzupełniające może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 45  pow. 
działki  
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KS1, 2 Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demonta-
żu pojazdów, 

– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwia-
niem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów 
(w tym złomowiska0, 

– obiektów usługowo-produkcyjnych, zaliczonych do przedsięwzię3 mogących 
znacząco oddziaływa3 na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 
Prawo ochrony środowiska, wymagających i mogących wymaga3 raportu 
oddziaływania na środowisko, 

– terenów obsługi komunikacji: stacji obsługi lub remontów samochodów cię-
żarowych i sprzętu budowlanego 

– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotele-
komunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje 
wsporcze przekraczają wysokoś3 2,0 m ponad konstrukcje budynku. 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,20. 
Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodowa3 
trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

KS1, 2 

Ustala się koniecznoś3 oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia 
oddzielające błoto, oleje i benzynę. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

KS1, 2 Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, 
należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowa3 na działkach 
w nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy lub równolegle do linii rozgrani-
czających dróg lub równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 
Określona na rysunku planu wysokoś3 okapu w części budynku może zosta3 
obniżona / podwyższona o 0,25 m, na długości okapu nie dłuższym niż 4,5 m 
w ciągach poszczególnych elewacji.  
Określoną w planie wysokoś3 zabudowy należy ustala3 od najniżej położonego 
terenu istniejącego od strony ulicy / w obszarze przestrzeni publicznej. 
mie dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od 
granicy działki i na granicy działki. 
Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków na 
warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w planie. 

KS1 

Zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3  budynków  nie  może  przekracza3 wysokości określonej w ru-
bryce V, 

20 w ukształtowaniu elewacji od strony przestrzeni publicznej wyróżni3 częś3 
parterową budynku – podziałami architektonicznymi, sposobem rozmieszcze-
nia okien, powiększonymi wymiarami okien (witryn0 i wysokości kondygnacji, 
reprezentacyjną formą detalu, 

30 w obszarze działki stosowa3 jednorodną formę dachu: dachy strome lub 
dachy płaskie, 

40 wykluczy3 dachy kopertowe. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

KS2 Wyklucza się lokalizację barakowozów, kiosków i obiektów kontenerowych. 
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linia zabudowy –  nieprzekraczalna – nowa zabudowa minimum 10 m od 
krawędzi jezdni 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 7,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

7,5 m 

dach nie ustala się 
spadek dachu  nie ustala się 

KS1 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

określona na rysunku planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 1,00 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 3,0 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

3,0 m 

dach nie ustala się 
spadek dachu  nie ustala się 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

KS2 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

KS1, 2 Podział na działki  w oparciu o przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwa-
ły w zakresie lokalizacji zabudowy i zagospodarowania terenu  

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

KS1, 2 mie dopuszcza się. 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

KS1, 2 Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyj-
nych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorgani-
zowanych dla całego obszaru miasta. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice informa-
cyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu 
tablic: 
– szerokoś3: 150 cm, 
– wysokoś3: 40 cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-
rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie. 
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

IX Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenów oraz ograni-
czenia  w ich użyt-
kowaniu 

KS1 Ustala się zakaz obsługi terenu z ulicy KD G1 poprzez bezpośrednie indywidual-
ne zjazdy i wjazdy, za wyjątkiem wskazanego na rysunku planu. 
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§ 11 

1. Ustala się tereny ogrodów działkowych oznaczone symbolem ZD. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZD zawiera tabela. 
 
Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

ZD 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie 
poosaawowe: 

aereny ourooów oziałkowych 

przeznaczenie 
uzupełniające: 

– tereny zieleni urządzonej, 
– tereny parkingu, 
– tereny infrastruktury technicznej. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

ZD1 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy 
publicznej a terenem oznaczonym ZC, przy zachowaniu ciągłości linii rozgra-
niczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi we-
wnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym ZC, przy 
zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,75 
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZD1 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

ZD1 Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji arche-
ologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 
pod nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, 
należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V.  
W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtowa3 z za-
chowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w przepisach 
uchwały. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od 
granicy działki i na granicy działki. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

ZD1 

Zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3  budynków  nie może  przekracza3 wysokości określonej w rubry-
ce V, 

20 w obszarze działki stosowa3 jednorodną formę dachu: dachy strome lub 
dachy płaskie, 

30 wykluczy3 dachy kopertowe. 
linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

nie ustala się 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki nie ustala się  
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 3,5 m 
dach nie ustala się 
spadek dachu  nie ustala się 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

ZD1 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 
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VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

ZD1 1. Wyklucza się dokonywanie wtórnych podziałów na działki budowlane pod 
przeznaczenie podstawowe terenu. 

2. Pod urządzenia infrastruktury technicznej wydzieli3 działkę o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. Dopuszcza się doko-
nywanie korekt w ukształtowaniu działek ze względu na korektę dróg i cią-
gów pieszych oraz lokalizację obiektów infrastruktury technicznej. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

ZD1 mie dopuszcza się. 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

ZD1 1. Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informa-
cyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru miasta. 

2. Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabry-
katów betonowych. 

 
§ 12 

1. Ustala się tereny cmentarza oznaczone symbolem ZC. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZC zawiera tabela. 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  
ZC 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie poo-
saawowe: 

aereny cmenaarza I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

ZC1 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy 
publicznej a terenem oznaczonym ZC, przy zachowaniu ciągłości linii rozgra-
niczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi we-
wnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym ZC, przy 
zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,55. 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZC1 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

ZC1 Teren podlega ochronie konserwatorskiej. 
Wszelkie prace budowlane prowadzi3 zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji arche-
ologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 
pod nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, 
należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V.  
W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtowa3 z za-
chowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w przepisach 
uchwały. 
Dopuszcza się dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych 
niż 3 m od granicy działki i na granicy działki. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

ZC1 

Zabudowę kształtowa3, z zachowaniem następujących warunków: 
10 wysokoś3  budynków  nie  może  przekracza3 wysokości określonej w ru-
bryce V, 

20 w obszarze działki stosowa3 jednorodną formę dachu: dachy strome lub 
dachy płaskie, 

30 wykluczy3 dachy kopertowe. 
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linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

nie ustala się 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki nie ustala się  
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 okapu 5,5 m 
maksymalna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki bu-
dynków z dachem płaskim / dachem o indywidualnej 
geometrii i parametrach 

5,5 m 

dach nie ustala się 
spadek dachu  nie ustala się 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

ZC1 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramiczna / 
blacha 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

ZC1 1. Wyklucza się dokonywanie wtórnych podziałów na działki budowlane pod 
przeznaczenie podstawowe terenu. 

2. Pod urządzenia infrastruktury technicznej wydzieli3 działkę o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. Dopuszcza się doko-
nywanie korekt w ukształtowaniu działek ze względu na korektę dróg i cią-
gów pieszych oraz lokalizację obiektów infrastruktury technicznej. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

ZC1 mie dopuszcza się. 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

ZC1 1. Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informa-
cyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru miasta. 

2. Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabry-
katów betonowych. 

 
§ 13 

1. Ustala się tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem ZP 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZP zawiera tabela. 
 
Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

ZP1, ZP2, ZP3 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

ZP1, 2, 
3 

przeznaczenie poosaawowe aerenu: 
aereny zieleni parkowej / urząozonej 

ZP1, 2 Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny sportu i rekreacji, 
– parkingi, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru miasta. 
Przeznaczenie uzupełniające może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 35  pow. 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu. 

ZP3 Przeznaczenie uzupełniające: 
– tereny sportu i rekreacji, 
– parkingi, 
– tereny rolnicze, 
– tereny infrastruktury technicznej służące wyłącznie obsłudze obszaru miasta. 
Przeznaczenie uzupełniające – dotyczące sportu i rekreacji, parkingów oraz 
infrastruktury – może zajmowa3 łącznie nie więcej niż 35  pow. wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi terenu. 
mie ustala się ograniczeń dla funkcji rolniczej terenu. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

ZP1, 2, 
3 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w 
planie. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych związanych z utrzymaniem 
funkcji odmiennych od ustalonych w planie nie może wykracza3 poza zakres 
przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopusz-
cza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji 
budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 
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Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlega3 przesunięciu w następującym 
zakresie: 
10 do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy 
publicznej a terenem oznaczonym ZP, za zgoda zarządcy drogi i przy zacho-
waniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

20 do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi we-
wnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym ZP, przy 
zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

30 do 5,0 m – w pozostałych przypadkach. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosi3 
0,80 
Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami i krzewami. 
mowymi nasadzeniami odtworzy3 dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak 
i charakter układów kompozycyjnych. 
W produkcji rolnej stosowa3 zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymo-
gami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno- 
-środowiskowych. 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZP1, 2, 
3 

Dla terenów parkingu ustala się koniecznoś3 oczyszczania wód deszczowych 
poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

ZP1, 2, 
3 

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji arche-
ologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 
pod nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, 
należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
Wyklucza się lokalizację zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury, 
ogródków gastronomicznych, okolicznościowych budowli namiotowych zwią-
zanych z festynami i imprezami rekreacyjnymi oraz sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej. 
Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odrębne. 
Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz 
ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienionych elemen-
tów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb 
gospodarki rolnej. 
Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu 
winny uwzględnia3 lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych 
oraz ich ochronę. 
Zapewni3 wolny dostęp do rowów i cieków naturalnych. Wykluczy3 ogrodzenia 
nieruchomości przyległych do rowów i innych cieków naturalnych, w odległości 
mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od 
granicy działki i na granicy działki. 
Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków na 
warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w planie. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

ZP1, 2, 
3 

Dla obszaru położonego w odległości 20 m od granic terenu kolejowego, ustala 
się: 
10 zakaz wprowadzenia zielni wysokiej / drzew, w odległości mniejszej niż 15 m 
od toru kolejowego, 

20 zakaz lokalizacji przewodów wodociągowych o średnicy większej niż 
1620 mm, 

30 obowiązek uzgadniania ze służbami kolejowymi wszelkich robót budowla-
nych, w tym związanych ze zmianą zagospodarowania terenu. 
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linia zabudowy – obo-
wiązująca / nieprzekra-
czalna 

nie ustala się  

charakter zabudowy nie ustala się 
maksymalny powierzchnia terenu pod lokalizację obiek-
tów małej architektury (w granicach działki0 – wyłącz-
nie na terenach sportu i rekreacji 

100 m2 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie ustala się 
maksymalna wysokoś3 obiektów małej architektury i 
infrastruktury: maksymalna wysokoś3 okapu, maksy-
malna wysokoś3 elewacji / gzymsu / attyki 

3,5 m 

dach nie ustala się 
spadek dachu  nie ustala się 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

ZP1, 2, 
3. 

materiały pokrycia dachu stromego nie ustala się 
Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględni3 warunki określone w przepi-
sach odrębnych. 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

ZP1, 2, 
3 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek 
o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

ZP1, 2, 
3 

mie dopuszcza się. 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

ZP1, 2, 
3. 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

IX Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenów oraz ograni-
czenia  w ich użyt-
kowaniu 

ZP2,3 Ustala się zakaz obsługi terenów z drogi KD G1 poprzez bezpośrednie zjazdy 
i wjazdy, z uwzględnieniem ustalenia jn. 
Dopuszcza się zachowanie istniejących bezpośrednich zjazdów i wyjazdów 
z drogi KD G1 (ul. Cmentarnej0 na tereny ZP3 , za zgodą zarządzającego drogą. 

 
§ 14 

1. Ustala się tereny parku leśnego / lasów oznaczone symbolem RLP. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem RLP zawiera tabela: 
 
Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

RLP1 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie 
poosaawowe: 

aereny parku leśneuo / lasów 

przeznaczenie uzupeł-
niające terenu: 

– tereny rekreacji – dopuszczone w przepisach od-
rębnych, 

– tereny rolne, 
– tereny infrastruktury technicznej, 
– tereny dróg wewnętrznych. 

I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

RLP1, 2 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 
w planie. 

II Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

RLP1, 2 Sposób zagospodarowania i ochrony lasów określają przepisy odrębne oraz 
Plan Urządzenia Lasu. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

RLP1, 2 Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji arche-
ologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych należy prowadza3 
pod nadzorem archeologicznym. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicz-
nych, należy powiadomi3 właściwe służby konserwatorskie. 
Zakres i sposób zagospodarowania rekreacyjnego określa ustawa o lasach 
oraz Plan Urządzenia Lasu. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

RLP1, 2 

Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu 
winny uwzględnia3 lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowa-
nych oraz ich ochronę. 
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V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

RLP1, 2 mie ustala się. 

Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględni3 warunki określone w prze-
pisach odrębnych. 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

RLP1, 2 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek 
o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

RLP1, 2 mie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

RLP1, 2 mie ustala się. 

 
§ 15 

1. Ustala się tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem WS zawiera tabela: 
 
Tabela  Ustalenia dla terenów oznaczonych  

WS1 

Przedmiot ustaleń planu 
mr 
terenu 

Treś3 ustaleń 

przeznaczenie 
poosaawowe: 

aereny wóo powierzchniowych śróoląoowych I Przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnych 
zasadach zagospoda-
rowania 

WS1 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 
w planie. 

II Zasady ochrony  
środowiska i przyrody 

WS1 Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają przepisy 
odrębne. 
Drzewa obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach odręb-
nych, zastąpi3 nowymi drzewami. 

III Zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturo-
wego  

WS1 ma terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie. 

Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. 
Zapewni3 wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczy3 ogrodzenia 
nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości 
mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. 

IV Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

WS1 

Zasady lokalizacji urządzeń wodnych określają przepisy Prawa wodnego. 
V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

WS1 mie ustala się. 

VI Szczegółowe zasady 
i warunki scalania 
i podziału nierucho-
mości 

WS1 Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględni3 warunki określone w przepi-
sach odrębnych. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania i użyt-
kowania terenów 

WS1 mie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

VIII Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni 
publicznej 

WS1. mie ustala się. 
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§ 16 

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji. 
2. Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych zawiera tabela: 
 
Tabela Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych 
oznaczenie 
na rysunku 
planu 

ustalenia odrębne dla poszczególnych dróg ustalenia ogólne 

KD G1 Ulica główna 1/2. – obejście dla drogi wojewódzkiej 
nr 352 / ul. Cmentarna. 
W sytuacjach wymuszonych uwarunkowaniami wynikają-
cymi z istniejącego zagospodarowania oraz własności 
dopuszcza się na odcinkach drogi, za zgoda zarządcy 
drogi, zastosowanie parametrów drogi zbiorczej. 
Minimalna dopuszczalna szerokoś3 w liniach rozgranicza-
jących – 20 m. 
W przypadku generowania przez ruch drogowy, na grani-
cy z innymi terenami, hałasu przekraczającego dopusz-
czalne wartości uciążliwości akustycznej, w pasie drogo-
wym należy zlokalizowa3 ekrany akustyczne zmniejszające 
hałas do poziomu dopuszczalnego w przepisach dla dane-
go terenu. 
W pasie drogowym położonym między ekranami aku-
stycznymi a terenami sąsiednimi, w szczególności wzdłuż 
terenów mieszkaniowych, należy wprowadzi3 zieleń kom-
pozycyjną – wysoką i średniowysoką.  
W przekroju drogowym dopuszcza się lokalizację następu-
jących elementów: 
– jezdni (1/20 
– obustronnych chodników, 
– ścieżki rowerowej, 
– zieleni o następujących formach; 

• szpalery z drzew, 
• ciągi żywopłotów lub komponowanych zgrupowań 
zielni niskiej oraz trawników. 

KD Z2 Ulica zbiorcza 1/2 – istniejąca droga wojewódzka nr 352 
w ciągu ul. Andersa. 
Szerokoś3 w liniach rozgraniczających zgodna z istnieją-
cym stanem władania. 
Dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego na tereny 
przyległe do drogi na wniosek inwestora /zarządzającego 
drogą do szerokości podanej na rysunku planu. 
W przekroju drogowym dopuszcza się lokalizację następu-
jących elementów: 
– jezdni (1/20, 
– obustronnych chodników, 
– ścieżki rowerowej, 
– zieleni o następujących formach; 

• szpalery z drzew, 
• ciągi żywopłotów lub komponowanych zgrupowań 
zielni niskiej oraz trawników. 

KD Z3 Ulica zbiorcza 1/2. – droga powiatowa nr 109337D – 
ul. Reymonta. 
Szerokoś3 w liniach rozgraniczających – 15–20 m. 
W przekroju drogowym dopuszcza się lokalizację następu-
jących elementów: 
– jezdni (1/2, szer. pasa ruchu: 2,75 – 3,0 m0, 
– obustronnych chodników, 
– ścieżki rowerowej, 
– pasy zieleni. 

1. Zachowuje się istniejącą obsługę tere-
nów z dróg / ulic publicznych  

2. Ustala się zakaz obsługi terenów z ulicy 
KD G1 poprzez tworzenie nowych zjaz-
dów, za wyjątkiem zjazdów oznaczo-
nych na rysunku planu, za zgodą za-
rządcy drogi. 

3. Ustala się zakaz obsługi nowych tere-
nów z ulicy KD Z2 poprzez tworzenie 
indywidualnych zjazdów i wjazdów; za-
kaz obowiązuje do czasu oddania do 
użytku obejścia KD G1 dla drogi woje-
wódzkiej nr 352. 

4. Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy na 
tereny z dróg powiatowych  i gminnych, 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

5. Parametry wewnętrznych dróg dojaz-
dowych, miejsc i placów postojowych, 
placów gospodarczych i manewrowych, 
dojś3 pieszych i ścieżek rowerowych, 
należy przyjmowa3 o wielkościach od-
powiadających potrzebom techniczno-
funkcjonalnym, przy czym minimalne 
wielkości należy określi3 zgodnie 
z przepisami ustalonymi dla dróg pu-
blicznych. 

6. Elementy komunikacji służące pieszym 
oraz dojścia do obiektów usługowych 
należy dostosowa3 do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

7. W liniach rozgraniczających dróg należy 
lokalizowa3 ekrany akustyczne stosow-
nie do potrzeb. 

8. W pasach drogowych zakazuje się loka-
lizacji obiektów niezwiązanych z obsługą 
i użytkowaniem dróg, z wyłączeniem 
sieci infrastruktury dopuszczonej do lo-
kalizacji wyłącznie za zgodą zarządcy 
drogi. 
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KD L4 Ulica lokalna 1/2.  
Szerokoś3 w liniach rozgraniczających – 25 – 30 m. 
W przekroju ulicznym dopuszcza się lokalizację: 
– jezdni (1/2, szer. pasa ruchu: 2,75 m0, 
– obustronnie chodników, 
– ścieżki rowerowej 
– miejsc postojowych (na wybranych fragmentach ulicy0, 
– pasów zieleni w formie: 

• szpaleru z drzew, 
• ciągów żywopłotów lub komponowanych zgrupo-
wań zielni niskiej oraz trawników. 

KD L5 Ulica lokalna 1/2.  
Szerokoś3 w liniach rozgraniczających – 12 – 15 m. 
W przekroju ulicznym dopuszcza się lokalizację: 
– jezdni (1/2, szer. pasa ruchu: 2,75 m0, 
– obustronnie chodników, 
– ścieżki rowerowej 
– miejsc postojowych (na wybranych fragmentach ulicy0, 
– pasów zieleni w formie: 

• szpaleru z drzew, 
• ciągów żywopłotów lub komponowanych zgrupo-
wań zielni niskiej oraz trawników. 

KD D6 Ulica dojazdowa 1/2. 
Szerokoś3 w liniach rozgraniczających 10 – 15 m. 
W przekroju ulicznym dopuszcza się lokalizację: 
– jezdni (1/2, szer. pasa ruchu: 2,75 m0, 
– chodnika(1,5 m0, 
– chodnika ze ścieżką rowerową (1,5 – 3,5 m0, 
– pasów zieleni z zielenią niską i średniowysoką. 

KD D7 Ulica dojazdowa 1/2. 
Szerokoś3 w liniach rozgraniczających 10 – 15 m. 
W przekroju ulicznym dopuszcza się lokalizację: 
– jezdni (1/2, szer. pasa ruchu: 2,50 – 2,75 m0, 
– chodnika (2,5 m0, 
– pasów zieleni z zielenią niską i średniowysoką. 

  9. W obrębie linii rozgraniczających dróg 
należy dąży3 do zachowania w mak-
symalnym stopniu istniejącej zieleni. 

10. Zasady ochrony drzew oraz warunki 
ich usunięcia określają przepisy odręb-
ne. 

11. W granicach działek budowlanych, 
należy zabezpieczy3 odpowiednią do 
potrzeb i przepisów odrębnych liczbę 
miejsc postojowych. 

12. Minimalną liczbę miejsc postojowych 
na działkach budowlanych należy usta-
li3 w oparciu o następujące wskaźniki 
dla poszczególnych funkcji: 
– gastronomia, rekreacja – 1 m. p. / 
10 użytkowników; 

– hotele / pensjonaty – 1 m. p. / 5 
użytkowników; 

– biura, handel, i inne usługi – 1 m. 
p. / 50 m2 p.u. 

13. W bilansie miejsc postojowych do-
puszcza się uwzględnienie przyulicz-
nych miejsc postojowych za zgodą za-
rządcy drogi. 

14. ma działkach usługowych należy za-
pewni3 odpowiednią do potrzeb iloś3 
miejsc postojowych dla rowerów. 

 

KD D8 Ulica dojazdowa 1/1. 
Szerokoś3 w liniach rozgraniczających 8 – 15 m. 
W przekroju ulicznym dopuszcza się lokalizację: 
– jezdni (1/1, szer. pasa ruchu: 3,50 m0, 
– pasów postojowych (szer. 2,50 z zielenią / pasy posto-
jowe rozdzielone zielenią, 

– chodnika / chodniki ze ścieżką rowerową (1,5 – 3,5 m0, 
– pasów zieleni z zielenią niską i średniowysoką. 

. 

KD PJ Ulica / droga pieszo-jezdna. 
Minimalna szerokoś3 w liniach rozgraniczających 8,0 m 
Dopuszcza się wydzielenie – poprzez materiałowe ufor-
mowanie nawierzchni – odpowiednich powierzchni, dla 
potrzeb 
– ruchu pieszego, 
– ruchu rowerowego, 
– ruchu samochodowego / postojowego. 

KDW Droga wewnętrzna, pieszo-jezdna. 
Minimalna szerokoś3 w liniach rozgraniczających 8,0 m 
Zasady ochrony drzew oraz warunki ich usunięcia określa-
ją przepisy odrębne. 
Drzewa obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych 
w przepisach odrębnych, zastąpi3 nowymi drzewami. 

Układ i kształt drogi dostosowa3 do istniejących drzew. 
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów naruszających system 
korzeniowy drzew. 
W obrębie psa drogowego dopuszcza się lokalizację poje-
dynczych miejsc postojowych. 
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§ 17 

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej. 
2. Ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej zawiera 
tabela: 

 
tabela ustalenia odrębne dla poszczególnych systemów infrastruktury 
rodzaj systemu 
infrastruktury 
technicznej 

ustalenia 

Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycz-
nego zajmującego się przesyłem i dystrybucji energii, zgodnie z ustawą Prawo energe-
tyczne, w oparciu o: 
a0 istniejące linie 20 kV, 
– istniejące stacje transformatorowe, adaptowane i rozbudowywane na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci, 

– przebudowane sieci napowietrzne 20 kV na sieci kablowe w obszarach zainwe-
stowanych, wg propozycji przedstawionych na rysunku planu, 

b0 budowę sieci sn i nn zasilających projektowane elementy zagospodarowania, 
c0 nowe stacje transformatorowe lokalizowane w rejonach nowego zainwestowania. 
Wymagane nowe stacje transformatorowe lokalizowane w rejonach nowego zainwesto-
wania. 

A. 
elektroenergetyka 

 

Realizowane i przebudowywane stacje transformatorowe należy kształtowa3 architekto-
nicznie w nawiązaniu do zabudowy przeznaczenia podstawowego terenów. 

B 
gazownictwo 

 

Plan ustala zaopatrzenie w gaz w oparciu o dostawę gazu bezprzewodowego lub z sieci 
i urządzeń przedsiębiorstwa gazowniczego, w oparciu o: 
a0 istniejącą stację redukcyjno-pomiarową, 
b0 istniejącą i rozbudowywaną sie3 dystrybucyjną, stosownie do potrzeb. 
Ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej – funkcjonującej w opar-
ciu o ujęcia wód podziemnych. 
Dopuszcza się zasilanie sieci z innych źródeł w (źródeł indywidualnych0 przypadkach 
koniecznych, wynikających z uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicz-
nych. 

C 
wodociągi 

 

Ustala się budowę sieci rozdzielczej dla obsługi terenów, wskazanych w planie. 
Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadze-
nia ścieków, funkcjonujący w oparciu o następujące urządzenia kanalizacyjne: 
10 sieci kanalizacyjne, 
20 przepompownie ścieków, 
30 mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków (Jędrzychowice0. 
Dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez grupowe lub indywidualne 
systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków / osadniki bezodpływowe. Systemy 
indywidualne realizowa3 z zachowaniem przepisów odrębnych. 
Ustala się skanalizowanie całego obszaru objętego planem systemem kanalizacji rozdziel-
czej. 
mowe sieci należy lokalizowa3 w liniach rozgraniczających ulic. 
Dopuszcza się lokalizację sieci poza pasem ulicznym w przypadkach koniecznych wymu-
szonych istniejącym zainwestowaniem oraz konfiguracją terenu. 

D 
kanalizacja 

 

Odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do istniejących cieków wodnych – 
zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych. 

E 
telekomunikacja 

 
Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej, 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. 

n 
gospodarka odpa-
dami  

Wyklucza się składowanie odpadów komunalnych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie. 
Dopuszcza się wyłącznie czasowe magazynowanie odpadów komunalnych w miejscach 
zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 
Miejsca czasowego magazynowanie odpadów komunalnych należy zagospodarowa3 
w sposób umożliwiający ich segregację. 

G 
ciepłownictwo 

 
Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, 
spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych. 
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3. Wyznacza się następujące tereny infrastruktury 
technicznej: 
10 tereny energetyki – oznaczone na rysunku 
planu symbolem I/E, 

20 tereny stacji meteorologicznej – oznaczona 
na rysunku planu symbolem I/M. 

4. Ustala się następujące ogólne zasady budowy, 
rozbudowy i modernizacji systemów infrastruk-
tury technicznej: 
10 na terenach zabudowy mieszkaniowej, usłu-
gowej, mieszanej, zagrodowej oraz na tere-
nach obiektów produkcyjnych i na terenach 
sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej, obsługu-
jących wyłącznie obszar planu lub jego częś3, 
na warunkach określonych dla poszczegól-
nych terenów, 

20 nowe sieci należy prowadzi3 w liniach roz-
graniczających ulic w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi, 

30 dopuszcza się lokalizację nowych sieci poza 
terenami, jeżeli przebiegi te wynikają z: 
a0 ustaleń właściwych programów i koncep-
cji rozwoju poszczególnych sieci infra-
struktury, 

b0 warunków terenowych i ukształtowania 
terenu oraz potrzeby zgodnego z wymo-
gami technicznymi poprowadzenia sieci. 

5. ma obszarze objętym planem dopuszcza się in-
stalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze 
źródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem tur-
bin wiatrowych. 

6. miekonwencjonalne źródła energii nie mogą po-
wodowa3 konfliktu z podstawowym przezna-
czeniem terenu, ustalonym w planie; a parame-
try tych urządzeń – powierzchnia zabudowy i 
wysokoś3 – muszą odpowiada3 wymogom 
określonym dla danego terenu. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 
– dla terenów: US, UP, U, UM, KS – 30 , 
– dla terenów Mm, MW – 15 , 
– dla pozostałych terenów – 0 . 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODmICZECY RADY 

 ARTUR BIELIŃSKI 
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Załącznik nr 1 oo uchwały Raoy 
Miasaa Zuorzelec nr 165/08 z onia 
24 kwieania 2008 r. (poz. 1859) 
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Załącznik nr 3 oo uchwały Raoy 
Miasaa Zuorzelec nr 165/08 z onia 
24 kwieania 2008 r. (poz. 1859) 

 
 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscoweuo planu 

zauospooarowania przesarzenneuo 
ozielnicy Ujazo Północ w Zuorzelcu 

 
 
 

Rozsarzyunięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwesaycji z zakresu infrasarukaury aechnicznej, 

kaóre należą oo zaoań własnych uminy, 
oraz zasaoach ich finansowania 

 
 
 
1. Tereny objęte zmianą planu są w stanie istniejącym w znacznej części wyposażone 
w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp do dróg publicznych. 

2. ma terenie osiedla Ujazd Północ realizowany jest sukcesywnie program modernizacji 
i rozbudowy dróg gminnych, zwodociągowania i kanalizowania terenów zainwestowa-
nych oraz oświetlenia publicznych dróg gminnych. 

3. Uchwalona zmiana planu potwierdza potrzebę realizacji nowych dróg gminnych, sieci wo-
dociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, określonych 
w m.p.z.p. uchwalonym przez Radę Miejską Zgorzelca w dniu 15 września 2000 r. 
uchwałą nr 242/2000. 

4. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
żących do zadań własnych gminy, a także finansowania kosztów wykupu gruntów prze-
znaczonych do ich realizacji będą: 
10 środki własne gminy, w tym zapisane w „Wieloletnim planie inwestycyjnym dla miasta 
Zgorzelec na lata 2007–2015”, 

20 fundusze programów pomocowych Unii Europejskiej, 
30 kredyty bankowe, 
40 emisje obligacji komunalnych. 

5. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych niewymienionych w ust. 4, 
w tym również współfinansowania wyżej wymienionych zadań zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. mr 123, poz. 780 z późn. 
zm.0 oraz ze środków prywatnych. 
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UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 
NR XIV/74/08 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscoweuo  planu  zauospooarowania przesarzen-
neuo  aerenu  oziałki nr 305/3 (część) w obrębie wsi Mikołajowice  w uminie 

Leunickie Pole 
(Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 
mK.II.0914-12/106/08 z dnia 30 maja 2008 r. na całoś3 uchwały0. 

 ma podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. mr 142, poz. 1591 z późn. zm.0, 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. mr 80, poz. 717 z późn. zm.0 
oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXIX/150/2006 z dnia 
25 kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, 
zmienionej uchwałami: nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. i nr XIII/65/07 
z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ouólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 305/3 (częś30, 
położonego w obrębie wsi Legnickie Pole, po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki:  
10 załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 
1:1000, 

20 załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

30 załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz o zasa-
dach ich finansowania.  

§ 2 

Ilekro3 w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
10 planie – należy przez to rozumie3 miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
działki nr 305/3 we wsi Mikołajowice, 

20 rysunku planu – należy przez to rozumie3 za-
łącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały 
w skali 1:1000, 

30 obowiązujących przepisach – należy przez to 
rozumie3 przepisy obowiązujące w dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmie-
nione po uchwaleniu planu, ale niesprzeczne 
z ustaleniami planu, 

40 terenie – należy przez to rozumie3 obszar ogra-
niczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
symbolem przeznaczenia, 

  50 przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumie3 takie przeznaczenie, które przeważa 
na danym terenie, 

  60 przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumie3 przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, 

  70 wskaźniku zabudowy działki – rozumie się 
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej 
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie0 do powierzchni 
działki (terenu0, 

  80 wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią 
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązują-
cych przepisów, obiektów kubaturowych zloka-
lizowanych na działce (terenie0 do powierzchni 
działki (terenu0, 

  90 powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych ja-
kim powinny odpowiada3 budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. mr 75, poz. 690 z późn. zm.0, 

100 nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię (granicę0, której nie może prze-
kroczy3 zabudowa kubaturowa.  

§ 3 

1. mastępujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
10 granice opracowania planu, 
20 linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

30 oznaczenia literowe terenów, odnoszące się 
do ich przeznaczenia oraz warunków zago-
spodarowania, 

40 nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
stanowią  informacje  niebędące  ustaleniami 
planu. 

R o z d z i a ł  2 

Usaalenia szczeuółowe 

§ 4 

Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego sym-
bolem US: 
10 przeznaczenie podstawowe – usługi sportu 
i rekreacji (zaplecze boiska do piłki nożnej0; 

20 przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu 
i gastronomii, parking, urządzenia infrastruktury 
technicznej, zieleń urządzona. 

§ 5 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
10 nowe budynki winny charakteryzowa3 się zbli-
żonymi do budynków istniejących parametrami 
kształtowania zabudowy w zakresie formy i po-
krycia dachów, elementów wykończeniowych 
i kolorystyki elewacji; 

20 elementy małej architektury, ogrodzeń itp. winny 
cechowa3 się podobnym charakterem. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
10 wszelkie inwestycje realizowane w obrębie tere-
nu objętego planem winny spełnia3 wymagania 
z zakresu ochrony środowiska, określone sto-
sownymi przepisami odrębnymi; 

20 dachy budynków winny posiada3 formę trady-
cyjną (spadziste, symetryczne0, kąt nachylenia 
połaci dachowych od 30 do 45 stopni. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 
10 w przypadku natrafienia, w czasie prowadzo-
nych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy 
przedmioty, które mogą pochodzi3 z minionych 
epok, należy powiadomi3 służby Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków; 

20 zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie 
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze 
planu. 

§ 8 

Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie ustala się, ze względu 
na ich brak w obszarze planu. 

§ 9 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
10 nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 
6 m od strony drogi dojazdowej, od pozostałych 
granic – według rysunku planu; 

20 maksymalna wysokoś3 budynków – dwie kon-
dygnacje, w tym poddasze użytkowe; 

30 maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2; 
40 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
– 0,3;  

50 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,35. 

§ 10 

Wymagań dotyczących terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów, nie ustala się, ze względu na 
ich brak w obszarze planu. 

§ 11 

Ustala się następujące szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomości: scalanie 
i podział działek na warunkach wynikających 
z przepisów odrębnych. 

§ 12 

Szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie ustala 
się. 

§ 13 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 
  10 wjazd na teren US od strony drogi dojazdowej 
(nr działki 198/20; 

  20 dostawę wody z istniejących i projektowanych 
sieci komunalnych; 

  30 zrzut ścieków sanitarnych do istniejących 
i projektowanych komunalnych sieci ścieko-
wych; 

  40 odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cych i projektowanych sieci deszczowych; 

  50 zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących lub projek-
towanych sieci elektroenergetycznych i stacji 
transformatorowych na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci; 

  60 rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie 
linii kablowych i budowę stacji transformato-
rowych, dopuszcza się budowę linii napo-
wietrzno-kablowych i napowietrznych; 

  70 obowiązek zachowania normatywnych odległo-
ści zabudowy od istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych, usuwanie ewen-
tualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, 
na koszt właściciela terenu (inwestora0; 

  80 linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji 
transformatorowych,  dopuszcza  się  ich  usy-
tuowanie w odległości do 1,5 m od granic 
działki; 

  90 ogrzewanie budynków w oparciu o indywidual-
ne instalacje grzewcze zasilane gazem, energią 
elektryczną, olejem opałowym lub paliwem sta-
łym, przy spełnieniu wymogów ochrony śro-
dowiska; 

100 gromadzenie odpadów komunalnych w szczel-
nych pojemnikach, a następnie unieszkodliwia-
nie na terenie składowiska odpadów; 

110 obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 
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§ 14 

Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów nie ustala 
się. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§ 15 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu 
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, 
związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku 
uchwalenia planu, w wysokości 30 , z dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Legnickie Pole. 

§ 17 

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

 PRZEWODmICZECY RADY 

 DARIUSZ MENDRYK 
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Załącznik nr 1 oo uchwały Raoy Gmi-
ny Leunickie Pole nr XIV/74/08 z onia 
31 saycznia 2008 r. (poz. 1860) 
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Załącznik nr 2 oo uchwały Raoy Gmi-
ny Leunickie Pole nr XIV/74/08 z onia 
31 saycznia 2008 r. (poz. 1860) 

 
 
 

Rozsarzyunięcie 
o sposobie rozpaarzenia uwau wniesionych oo projekau planu 

 
 

UWAG mIE WmIESIOmO 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 oo uchwały Raoy Gmi-
ny Leunickie Pole nr XIV/74/08 z onia 
31 saycznia 2008 r. (poz. 1860) 

 
 
 

Rozsarzyunięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesaycji z zakresu 

infrasarukaury aechnicznej, kaóre należą oo zaoań własnych uminy, 
oraz o zasaoach ich finansowania 

 
 
ma podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, Rada Gminy Legnickie Pole stwierdza: 
 
1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 
działce nr 305/3 we wsi Mikołajowice spowoduje wydatki na inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej w wysokości około 30.000 zł. 

 
2. Wydatki te zostaną pokryte z wpływów z opłat, o których w art. 36 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywa3: 

10 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. n. 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, 

20 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 we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treś3 wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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