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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
NR XXV/193/08

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowewo planu zawospoearowania przesorzennewo
obszaru zawaroewo pomięezy ulicami Wojska Polskiewo, Wolności i Żeromskiewo
w Bielawie oraz części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiewo
                                                 i 1 Maja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art.20 ustawy z dnia 2R marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.R1R, z późn. zm.)
oraz uchwau Rady Miejskiej Bielawyh nr VIII/58/0R z dnia 28 lutego 200R
roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Wolności i
Żeromskiego w Bielawie; nr XLIX/360/06 z dnia 29 marca 2006 roku o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i 1 Maja – po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami etudium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy uchwalonym uchwauą
nr XXVIII/220/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 listopada 2000 roku
z późn. zm.– Rada Miejska uchwala, co następujeh
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R o z d z i a u   1

Przepisy owólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy uli-
cami Wojska Polskiego, Wolności i Żeromskiego
w Bielawie oraz części Bielawy w rejonie skrzy-
żowania ulic Wojska Polskiego i 1 Maja.

2. Określone w § 1 ust. 1 granice obszaru objętego
planem wynikają z ustaleń uchwauh
1/ Nr VIII/58/0R Rady Miejskiej Bielawy z dnia

28 lutego 200R roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru zawar-
tego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego,
Wolności i Żeromskiego w  Bielawie;

2/ Nr XLIX/360/06 Rady Miejskiej Bielawy z
dnia 29 marca 2006 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Wojska
Polskiego i 1 Maja.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwauy są
następujące zauącznikih
1) nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w skali 1h 1000;
2) nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia

uwag zuożonych do projektu planu;
3) nr 3 – określenie sposobu realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasad ich finansowania;

4. Zauączniki nr 2 i nr 3, o których mowa w ust. 2,
nie stanowią ustaleń planu.

§ 2

1. Ilekroć w dalszej części uchwauy stosuje się
określeniah
1) „erowi wewnęorzne” - należy przez to rozu-

mieć drogi istniejące i projektowane niezali-
czone do dróg publicznych, w stosunku do
których nie występuje konieczność przejęcia
przez gminę w rozumieniu ustawy o gospo-
darce nieruchomościami;

2) „funkcja oerenu” – należy przez to rozumieć
sposób użytkowania terenu;

3) „funkcja poesoawowa” – należy przez to ro-
zumieć podstawowy sposób użytkowania te-
renu, obejmujący min. 51 % powierzchni
dziauki oraz min. 51 % powierzchni użytko-
wej obiektów istniejących i projektowanych;

4) „funkcja uzupełniająca” – należy przez to ro-
zumieć funkcję towarzyszącą funkcji podsta-
wowej, która nie zmienia generalnego charak-
teru użytkowania terenu;

5) „linie rozwraniczające”– należy przez to ro-
zumieć obowiązujące linie rozgraniczające te-
reny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania, których przebieg
określony na rysunku planu ma charakter
wiążący;

6) „oznaczenie symbolami” – należy przez to
rozumieć symbol literowy oznaczający po-
szczególne wydzielone tereny podstawowe

np.h MN, lub tereny z dopuszczeniem wy-
mienności funkcji podstawowych np.h MN/U;
w celu wyróżnienia terenów o tym samym
oznaczeniu, zastosowano przed oznaczeniem
literowym numer charakterystyczny np.h
1MN;

R) „nieprzekraczalna linia zabueowy” – należy
przez to rozumieć linię, która wyznacza ob-
szar przeznaczony pod realizację zabudowy
kubaturowej;

8) „oeren” – należy przez to rozumieć wydzielo-
ny liniami rozgraniczającymi obszar  o okre-
ślonej funkcji, oznaczony odpowiednim sym-
bolem użytkowania;

9) „usłuwa oowarzysząca” – należy przez to ro-
zumieć usuugę towarzyszącą zabudowie suu-
żącej podstawowemu sposobowi użytkowa-
nia terenu, niewymagającą wydzielenia od-
rębnego terenu wyuącznie przeznaczonego dla
tej usuugi;

10) „wysokość zabueowy” – należy przez to ro-
zumieć wysokość, liczoną od poziomu wej-
ścia na elewacji frontowej budynku do wyso-
kości kalenicy lub najwyższego punktu da-
chu.

R o z d z i a u   2

Owólne zasaey zawospoearowania oerenu

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny zabudo-
wy mieszkaniowej, usuugowej, zieleni, wód
powierzchniowych oraz tereny komunikacji i
infrastruktury technicznej, wydzielone liniami
rozgraniczającymi.

2. W obszarze objętym planem wydziela się tere-
ny o funkcjach podstawowych, związanych
z zabudową mieszkaniową, oznaczone następu
jącymi symbolamih
1) MW, MW/U – tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej  z usuugami oraz zie-
lenią;

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej;

3) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z nieuciążliwymi usuugami.

3. W obszarze objętym planem wydziela się tere-
ny zabudowy usuugowej, oznaczone symbola-
mih
1) U, U/MN – tereny usuug.

4. W obszarze objętym planem wydziela się tere-
ny zieleni oraz wód puynących oznaczone sym-
bolamih
1) ZP, ZP/US – tereny zieleni urządzonej par-

kowej;
2) WS – tereny wód powierzchniowych.

5. W obszarze objętym planem wydziela się tere-
ny komunikacji i infrastruktury technicznej,
oznaczone symbolamih
1) KD – tereny dróg publicznych, w tymh G –

guówne, Z – zbiorcze, L – lokalne, D – do-
jazdowe;

2) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
3) KS – tereny obsuugi komunikacji drogowej –

parkingów w tym wielopoziomowych,
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4) E – tereny infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyka.

6. Określone funkcje terenów wskazują podsta-
wowy, ustalony sposób ich użytkowania. Do-
puszcza się wprowadzenie funkcji uzupeuniają-
cych dla funkcji podstawowej, bez zmiany ge-
neralnego charakteru zagospodarowania oraz
warunków środowiska przyrodniczego
i kulturowego, a także z ustaleniami szczegó-
uowymi niniejszej uchwauy.

R. Dopuszcza się w obszarze planu lokalizację
urządzeń towarzyszących wraz z ciągami pie-
szymi i placami, w tym elementy mauej archi-
tektury oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne.

8. Dopuszcza się funkcję komunikacyjną dla
wszystkich terenów wyznaczonych w planie,
jako funkcję towarzyszącą związaną
z dojazdami, parkowaniem.

9. Nie dopuszcza się budynków garażowych oraz
garaży podziemnych na terenach oznaczonych
symbolami ZP, b, We.

10. Dopuszcza się dla wszystkich wydzielonych
planem terenówh
1) utrzymanie istniejącej zabudowy i funkcji te-

renu, za wyjątkiem budynków wymienio-
nych w szczewółowych zasaeach zawospo-
earowania oerenów,

2) adaptacji i przebudowy istniejących obiek-
tów,

3) prowadzenia prac modernizacyjnych i re-
montowych, polegających na dostosowaniu
istniejącej zabudowy do obowiązujących
wymogów technicznych, wprowadzania
urządzeń technicznych polepszających wa-
runki użytkowania oraz rozbudowy istnieją-
cych obiektów, a także przebudowy nadbu-
dowy i rozbudowy zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

§ 4

1. Ustala się następujące zasady ochrony środowi-
ska i przyrodyh
1) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód

gruntowych, powierzchniowych oraz do zie-
mi;

2) przed podjęciem dziaualności inwestycyjnej na
obszarach wyznaczonych w planie, ustala się
obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z
części przeznaczonej pod obiekty budowlane
oraz powierzchnie utwardzone, a następnie
odpowiednie jej zagospodarowanie;

3) nakazuje się utrzymanie we wuaściwym sta-
nie oraz konserwację istniejących drzew, jak
również stosowanie nasadzeń w miejscach
ubytków starych drzew w strefie biologicznie
czynnej na wyznaczonych terenach, zgodnie
z istniejącymi uwarunkowaniami;

4) utrzymanie na terenach zieleni parkowej zie-
leni istniejącej, wprowadzenie zieleni średnio
wysokiej oraz wysokiej, przy tym dobór ga-
tunkowy musi gwarantować duugotrwaue jej
utrzymanie;

5) dopuszcza się niższy procentowy udziau po-
wierzchni biologicznie czynnej niż określony
w rozdziale 2, w przypadku istniejących

dziauek i zlokalizowanych na nich budynków
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także
zgodnie z ustaleniami szczegóuowymi planu,
zakazuje się pomniejszania udziauu po-
wierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej
niż 20 % terenu, za wyjątkiem terenu ozna-
czonego symbolem KS.

2. Ustala się następujące zasady ochrony przed
hauasem, dopuszczając natężenia hauasu dla po-
szczególnych funkcji terenu oraz dla terenów
o różnych zasadach zagospodarowania, w tymh
1) dla terenów: zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej z usuugami, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem MW, MW/U , zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążli-
wymi usuugami, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami MN, MN/U – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej określonej w prze-
pisach odrębnych;

2) dla terenówh zieleni urządzonej parkowej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP,
ZP/US, – jak dla terenów przeznaczonych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza mia-
stem, określonych w przepisach odrębnych;
dla terenu ZP/US dopuszcza się odstępstwo
od niniejszego ustalenia w przypadku zmiany
funkcji zieleni urządzonej parkowej na usuugi
sportu i rekreacji;

3) dla obiektów realizowanych oraz modernizo-
wanych, mogących zwiększać zagrożenie
hauasem, nakazuje się wyposażenie ich w
urządzenia o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej.

3. Nie ustala się dopuszczalnego poziomu hauasu
dla terenówh usuug, oznaczonych na rysunku
planu symbolem U, U/MN, obsuugi komunikacji
drogowej – parkingów w tym wielopoziomo-
wych (podziemnych), placów manewrowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolem KS;
dróg publicznych guównych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KDG; zbiorczych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KDZ; lo-
kalnych, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KDL; dojazdowych oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDD; wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDW; wód
powierzchniowych oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem WS, infrastruktury technicznej –
elektroenergetyka oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem E.

4. Zakazuje się, dla ochrony przed promieniowa-
niem niejonizującym, wytwarzanym guównie
przez anteny nadawcze telefonii, sytuowania
obiektów masztowych.

5. Dopuszcza się lokalizowanie pojemników na
odpady z możliwością ich segregacji na terenach
komunikacji kouowej oraz terenach przeznaczo-
nych pod cel publiczny.

§ 5

1. Ustala się zasady ochrony środowiska kulturo-
wego.

2. Plan ustala dla historycznego ukuadu urbani-
stycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem 50R z dnia 01.12.1958, oznaczonego
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na rysunku planu, następujące zasady ochrony
środowiska kulturowego i ksztautowania zabu-
dowyh
1) wszelkie dziauania w strefie tej należy podpo-

rządkować wymogom konserwatorskim,
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) nakaz restrukturyzacji i utrzymania zabytko-
wych elementów krajobrazu urządzonego,
ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem;

3) nakaz ochrony krajobrazu naturalnego zwią-
zanego przestrzennie z historycznym miej-
skim zauożeniem;

4) zlikwidowanie elementów dysharmonizują-
cych m.in. zabudowy usuugowej tymczaso-
wej, substandardowych budynków gospo-
darczych, zapleczy budynków przyulicznych;

5) nakaz ksztautowania nowej zabudowy z
uwzględnieniem gabarytów i sposobu ksztau-
towania bryuy, w przypadku sąsiedztwa z za-
budową historyczną (powstauą przed 1945 r.)
należy nawiązać do tej zabudowy;

6) zakaz lokalizacji nowych elementów dyshar-
monizujących krajobraz, w tym między inny-
mi masztów telefonii cyfrowej.

3. Plan ustala dla strefy ochrony konserwatorskiej
dawnego zespouu dworskiego, oznaczonego na
rysunku planu, następujące zasady ochrony śro-
dowiska kulturowego i ksztautowania zabudowyh
1) utrzymanie i zachowanie historycznego ukua-

du przestrzennego zespouu dworskiego;
2) obowiązek ustalenia parametrów i wskaźni-

ków zabudowy, dla obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

3) dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy na
zasadach ustalonych w szczegóuowych zasa-
dach zagospodarowania terenów.

4. Plan informuje, że dla zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków, oznaczonych
na rysunku planu, obowiązuje ich ochrona,
zgodnie z przepisami odrębnymi. Rejestr zabyt-
ków stanowi tabelah

Lp. miejscowość wmina powiao
roezaj
obiekou

obieko, aeres
numer
rejesoru

eaoa

1. Bielawa Bielawa Dzierżoniów Dwór ul. Wolności R16 26.08.1960 r.

5. Ustala się ochronę zabytków nieruchomych wpi-
sanych do gminnej ewidencji zabytków, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu. Zakres ich
ochrony dotyczyh
1) zachowaniah

a) bryuy, formy dachu;
b) ukuadu i wystroju elewacji m.in.h balko-

nów, gzymsów, opasek okiennych, pasów
dzielących elewację; podziauów stolarki
okiennej, dla której w przypadku koniecz-
nej wymiany, stosować należy pierwotne
podziauy;

c) rodzaju materiauów przekrycia dachowego,
z zastosowaniem materiauów historycz-

nych użytych w danym obiekcie, bądź ma-
teriauach rodzimego pochodzenia np.h da-
chówka, uupek, gont, inny materiau imitu-
jący pokrycie ceramiczne itp.;

2) odtworzeniah
a) przy prowadzonych pracach remontowych

historycznych podziauów, detalu i kolorów,
zgodnie z ich pierwowzorem z okresu po-
wstania obiektu;

b) stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie
formy i podziauów;

3) wykaz zabytków stanowi tabelah

Lp. miejscowość wmina powiao roezaj obiekou obieko aeres

1. Bielawa Bielawa Dzierżoniów budynek dom mieszkalny ul. Wolności 90

2. Bielawa Bielawa Dzierżoniów budynek dom mieszkalny ul. Wolności 95

3. Bielawa Bielawa Dzierżoniów budynek dom mieszkalny ul. Wolności 9R

4. Bielawa Bielawa Dzierżoniów budynek dom mieszkalny ul. Wolności 102

5. Bielawa Bielawa Dzierżoniów budynek dom mieszkalny
ul Bohaterów

tetta 1

6. Ustala się ochronę zabytków nieruchomych
niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. Zakres
ich ochrony dotyczyh
1) zachowaniah

a) bryuy, formy dachu;
b) ukuadu i wystroju elewacji, w tym pier-

wotnej stolarki okiennej i drzwiowej;

c) materiauów zewnętrznych i kolorystyki zwią-
zanej ze stylem w którym powstau obiekt;

d) materiauów przekryć dachowych, z zasto-
sowaniem materiauów historycznych uży-
tych w danym obiekcie, bądź materiau ro-
dzimego pochodzenia np.h dachówka, uu-
pek, gont, oraz inny materiau imitujący po-
krycie ceramiczne;



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 204 –  14620  – Poz. 2268

2) odtworzeniah
a) przy prowadzonych pracach remontowych

historycznych podziauów, detalu i kolorów,
zgodnie z ich pierwowzorem z okresu po-
wstania obiektu;

b) stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie
formy i podziauów.

R o z d z i a u   3

Szczewółowe zasaey zawospoearowania oerenów

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

§ 6

1. Wyznacza się oereny zabueowy mieszkaniowej
wieloroezinnej z usłuwami oraz z zielenią,
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW,
2MW, 3MW, 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U,
4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U.

2.  Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna z dopuszczeniemh
1) dla terenów oznaczonych symbolami

2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U,
6MW/U, 7MW/U wymienności funkcji
mieszkaniowej wielorodzinnej na usuugową;

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1MW,
2MW, 3MW usuug towarzyszących pod-
stawowej funkcji terenu, z możliwością lo-
kalizowania ich samodzielne,  z wyklucze-
niem dziaualności uciążliwych, w tymh zakaz
prowadzenia, w ramach usuug towarzyszą-
cych, handlu gazem puynnym dla potrzeb
motoryzacji;

3) przeznaczenia uzupeuniającegoh
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, oświetlenie terenu;
b) zieleń urządzona.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh
1) dopuszczenieh

a) lokalizacji tablic informacyjnych określają-
cych nazwę wuasną lub branżową oraz
znaku graficznego firmy mieszczącej się w
budynku.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh
1) utrzymanie minimalnego udziauu powierzch-

ni biologicznie czynnej terenów w ilości
30%, powierzchni dziauki budowlanej, z
wyuączeniem zabudowy istniejącej zajmują-
cej cauą powierzchnię dziauki;

2) zachowanie istniejących elementów zieleni
wysokiej;

3) porządkowanie gospodarki cieplnej, w ramach
budowy nowych systemów grzewczych
oraz prac modernizacyjnych, poprzez prefe-
rowanie paliw i systemów ekologicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru i obiek-
tów oznaczonych na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do

ochrony dóbr kultury wspóuczesnej ze
względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
być przyjęte, na podstawie przepisów
szczególnych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznychh
1) nakaz utrzymaniah

a) harmonijnej kolorystyki elewacji obiek-
tów wpisanych do ewidencji zabytków
w obrębie ciągów dróg,

b) historycznych podziauów elewacji obiek-
tów wybudowanych przed rokiem 1945;

c) wprowadzania nowych elementów za-
budowy w nawiązaniu do rozwiązań ar-
chitektonicznych istniejącego historycz-
nego budynku wybudowanego przed
rokiem 1945.

R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh
1) ustalenie zachowania parametrów i wskaź-

ników istniejącej zabudowy historycznej,
o której mowa w § 5, w przypadku budowy
nowych obiektów w ramach zadań odtwo-
rzeniowych, w wyniku zdarzeń losowych,
należy zachować następujące parametry
graniczneh
a) dla terenu 1MW, 3MW – wysokość no-

wej zabudowy do 14 m, liczonej do wy-
sokości kalenicy lub najwyższego punktu
dachu, a co za tym idzie do trzech kon-
dygnacji, w tym poddasze użytkowe,
przy średniej wysokości kondygnacji 3
m; dachy o kącie nachylenia 40° do 45°
w ukuadzie symetrycznym, w formie
dwuspadowej  i wielospadowej; przy re-
alizacji dachu mansardowego dopuszcza
się odstępstwo od ustalenia i zwiększe-
nie nachylenia pouaci powyżej 45°dla
części dolnej dachu;

b) dla terenu 1MW/U – wysokość nowej
zabudowy do 14 m, liczonej do wysoko-
ści kalenicy lub najwyższego punktu da-
chu, a co za tym idzie do trzech kondy-
gnacji, w tym poddasze użytkowe, przy
średniej wysokości kondygnacji 3 m; da-
chy o kącie nachylenia 40° do 45°
w ukuadzie symetrycznym, w formie
dwuspadowej i wielospadowej;

c) dla terenu 2MW/U, 3MW/U, 5MW/U –
wysokość nowej zabudowy do 14 m, li-
czonej do wysokości kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu, a co za tym
idzie do czterech kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, przy średniej wyso-
kości kondygnacji 3 m; dachy o kącie
nachylenia 40° do 45° w ukuadzie sy-
metrycznym w formie dwuspadowej
i wielospadowej;

d) dla terenu 4MW/U, 6MW/U, 7MW/U –
wysokość nowej zabudowy do 12 m, li-
czonej do wysokości kalenicy lub najwyż-
szego punktu dachu, a co za tym idzie do
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trzech kondygnacji nadziemnych w tym
poddasze użytkowe, przy średniej wyso-
kości kondygnacji 3 m; dachy o kącie na-
chylenia 30° do 45° w ukuadzie syme-
trycznym, w formie dwuspadowej
i wielospadowej; przy realizacji dachu
mansardowego dopuszcza się odstępstwo
od ustalenia i zwiększenie nachylenia po-
uaci powyżej 45° dla części dolnej dachu;

2) ustaleniah
a) dla terenu 2MW – wysokość nowej za-

budowy do 18 m, liczonej do najwyż-
szego punktu dachu, a co za tym idzie
do pięciu kondygnacji nadziemnych, przy
średniej wysokości kondygnacji 3 m; da-
chy o kącie nachylenia 3° do 45°;

3) dopuszczenieh
a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy

granicy dziauek,
b) pokrycia dachu dachówką ceramiczną

lub materiauem dachówkopodobnym, lub
innymi materiauami naturalnymi tradycyj-
nie stosowanymi na tym obszarze, wy-
klucza się możliwość stosowania blachy
dochówkopodobnej; za wyjątkiem ist-
niejącej zabudowy posiadającej inne ma-
teriauy niż ustalone w planie;

c) zachowania innego nachylenia kąta poua-
ci dachowej niż ustalonego w planie, w
odniesieniu do istniejącej zabudowy;

4) nakaz uwzględniania, wskazanego na ry-
sunku planu, przebiegu nieprzekraczalnych
linii zabudowy.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnychh
ze względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń, nie określa się nakazów, zakazów
dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
1) dopuszczenie podziauu i uączenia nierucho-

mości.
10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowyh
1) dopuszczenieh

a) lokalizacji, modernizacji i rozbudowy ze-
spouów garaży związanych z podstawo-
wą funkcją terenu;

b) lokali usuugowych ograniczonych do po-
wierzchni parterów, wydzielonych
w budynkach mieszkalnych oznaczonych
symbolem MW, za wyjątkiem pomiesz-
czeń mieszkalnych adaptowanych
na pomieszczenia biurowe;

c) wprowadzania usuug towarzyszących
podstawowej funkcji terenu, z możliwo-
ścią lokalizowania ich samodzielne, z
wykluczeniem dziaualności uciążliwych.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh

1) nakaz obsuugi komunikacyjnej za pośrednic-
twem sieci drógh zbiorczych, lokalnych, do-
jazdowych i wewnętrznych, o parametrach
technicznych określonych w § 12,13 niniej-
szej uchwauy;

2) zapewnienie parkowania i garażowania w
obrębie nieruchomości dla potrzeb wuasnych
mieszkańców oraz dla obsuugi funkcji usuu-
gowych, a w przypadku braku takiej możli-
wości na terenach w tym celu wyznaczo-
nych, zgodnie z § 15;

3) obsuuga w systemy infrastruktury technicz-
nej, zgodnie z § 16 niniejszej uchwauy.

12. eposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenówh do-
puszczenie utrzymania istniejącego sposobu
użytkowania do czasu zagospodarowania tere-
nu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniej-
szym planem.

§ R

1. Wyznacza się oereny zabueowy mieszkaniowej
jeenoroezinnej z nieuciążliwymi usłuwami ozna-
czone na rysunku planu symbolami MN,
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U.

2. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z dopuszczeniemh
1) dla terenów oznaczonych symbolami

1MN/U, 2MN/U, 3MN/U wymienności funk-
cji mieszkaniowej jednorodzinnej na usuu-
gową lub mieszkaniową wielorodzinną;

2) dla terenu oznaczonego symbolem MN,
wprowadzania usuug towarzyszących pod-
stawowej funkcji terenu, z możliwością lo-
kalizowania ich samodzielne, z wyklucze-
niem dziaualności uciążliwych, w tymh zakaz
prowadzenia, w ramach usuug towarzyszą-
cych, handlu gazem puynnym dla potrzeb
motoryzacji; dopuszcza się również wy-
mienność funkcji podstawowej terenu na
funkcję zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej;

3) przeznaczenia uzupeuniającegoh
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, oświetlenie terenu;
b) zieleń urządzona.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh
1) dopuszczenieh

a) wprowadzania nowych elementów za-
budowy w nawiązaniu do rozwiązań ar-
chitektonicznych istniejących historycz-
nych budynków wybudowanych przed
rokiem 1945.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh
1) nakazh

a) utrzymania minimalnego udziauu po-
wierzchni biologicznie czynnej w ilości
30% powierzchni dziauki budowlanej, z
wyuączeniem zabudowy istniejącej zaj-
mującej cauą powierzchnię dziauki;

b) zachowania i uzupeuniania istniejących
elementów zieleni wysokiej na po-
wierzchni biologicznie czynnej,
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c) porządkowania gospodarki cieplnej, w
ramach budowy nowych systemów
grzewczych oraz prac modernizacyjnych,
poprzez preferowanie paliw i systemów
ekologicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru ozna-
czonego na rysunku planu;

2) w odniesieniu do ochrony dóbr kultury
wspóuczesnej, ze względu na brak wystę-
powania obiektów, w odniesieniu do któ-
rych ustalenia te winny być przyjęte, na
podstawie przepisów szczególnych, nie
ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznych – nakaz utrzymania
harmonijnej kolorystyki elewacji w obrębie cią-
gów dróg.

R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh
1) ustalenie zachowania parametrów i wskaź-

ników istniejącej zabudowy historycznej,
o której mowa w § 5, w przypadku budowy
nowych obiektów w ramach zadań odtwo-
rzeniowych, w wyniku zdarzeń losowych,
należy zachować następujące parametry
graniczneh
a) wysokość zabudowy – do 12 m, liczonej

do wysokości kalenicy lub najwyższego
punktu dachu, a co za tym idzie do
trzech kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze użytkowe, przy średniej wyso-
kości kondygnacji 3 m; dachy o kącie
nachylenia 40° do 45° w ukuadzie sy-
metrycznym, w formie dwuspadowej i
wielospadowej; przy realizacji dachu
mansardowego dopuszcza się odstęp-
stwo od ustalenia i zwiększenie nachyle-
nia pouaci powyżej 45°dla części dolnej
dachu;

2) ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 1MN/Uh
a) wysokość zabudowy – do 12 m, liczo-

nej do wysokości kalenicy lub najwyż-
szego punktu dachu, a co za tym idzie
od dwóch do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze użytkowe,
przy średniej wysokości kondygnacji 3
m; dachy o kącie nachylenia 40° do
45° w ukuadzie symetrycznym, w for-
mie dwuspadowej i wielospadowej;
przy realizacji dachu mansardowego
dopuszcza się odstępstwo od ustalenia
i zwiększenie nachylenia pouaci powy-
żej 45°dla części dolnej dachu;

b) duugość elewacji frontowych nowych
budynków mieszkalnych - do 20 m;

3) dopuszczenieh

a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy
granicy dziauek,

b) zachowania w obecnej formie architek-
toniczno-przestrzennej obiektów istnieją-
cych, niespeuniających parametrów i
wskaźników określonych w planie, przy
czym w przypadku ich przebudowy lub
rozbudowy wyklucza się dziauania powo-
dujące zwiększenie parametru, który
w stanie istniejącym jest przekroczony,

c) budowy jednokondygnacyjnych garaży
towarzyszących funkcji podstawowej;

4) nakaz uwzględniania wskazanego na rysun-
ku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
1) ustala się minimalną powierzchnię nowo

wydzielanych dziauek na 500 m2 – pod re-
alizację projektowanej zabudowy mieszka-
niowej,

2) dopuszcza się możliwość uączenia wydzie-
lonych dziauek budowlanych.

10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowyh
1) dopuszcza się stosowanie elementów pre-

fabrykowanych do budowy suupów i pod-
murówek w ogrodzeniach posesji;

2) zakazh
a) prowadzenia, w ramach usuug towarzy-

szących, handlu gazem puynnym dla po-
trzeb motoryzacji;

b) wznoszenia peunych ogrodzeń posesji,
3) dopuszczenie wprowadzania usuug towarzy-

szących podstawowej funkcji terenu, z wy-
kluczeniem dziaualności uciążliwych.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh
1) nakaz obsuugi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg zbiorczych, lokalnych, do-
jazdowych i wewnętrznych, o parametrach
technicznych określonych w § 12,13 niniej-
szej uchwauy;

2) obowiązek zapewnienia parkowania i gara-
żowania w obrębie nieruchomości dla po-
trzeb wuasnych mieszkańców oraz dla ob-
suugi funkcji usuugowych, a w przypadku
braku takiej możliwości – na terenach w
tym celu wyznaczonych, zgodnie z § 15;

3) obsuuga w systemy infrastruktury technicz-
nej, zgodnie z § 16 uchwauy.

12. eposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenówh do-
puszczenie utrzymania istniejącego sposobu
użytkowania do czasu zagospodarowania tere-
nu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniej-
szym planem.
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TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

§ 8

1. Wyznacza się oereny usłuw, oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U,
U/MN.

2. Przeznaczenie terenu – zabudowa usuugowa z
dopuszczeniemh
1) caukowitej lub częściowej zamiany podsta-

wowej funkcji terenu oznaczonej symbolem
U/MN, na zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną jak dla funkcji oznaczonej symbo-
lem 1MN/U; caukowitej zmiany funkcji pod-
stawowej na zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną;

2) caukowitej zamiany podstawowej funkcji te-
renu oznaczonej symbolem 4U, na zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną z usuugami
oraz zielenią jak dla funkcji, oznaczonej
symbolem 2MW;

3) przeznaczenia uzupeuniającegoh
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, oświetlenie terenu;
b) zieleń urządzona.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh
1) nakaz utrzymania istniejącego ukuadu zabu-

dowy oraz uwzględniania przy rozbudowie
istniejących budynków, w tym wskazanego
na rysunku planu przebiegu nieprzekraczal-
nych linii zabudowy;
a) dopuszczenie dla terenów oznaczonych

symbolem 3U lokalizacji obiektów han-
dlowych zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

2) dopuszcza się umieszczanieh
a) tablic informacyjnych określających na-

zwę wuasną lub branżową oraz znaku
graficznego firmy mieszczącej się w bu-
dynku lub obiekcie;

3) ksztautowania zabudowy usuugowej, lokali-
zowanej na terenach oznaczonych symbo-
lem U/MN, 1U, 3U, 4U, na następujących
zasadachh
a) zakaz stosowania materiauów elewacyj-

nych takich jak blacha lakierowana, ele-
wacje z sidingu;

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z
powlekanych blach trapezowych,

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji
ograniczonej do barw podstawowych.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh
1) nakazh

a) utrzymania minimalnego udziauu po-
wierzchni biologicznie czynnej terenów
oznaczonych symbolem 3U, 4U w ilości
20%; terenów oznaczonych symbolem
U/MN, 1U, 2U w ilości 30% powierzchni
dziauki budowlanej;

b) zachowania istniejących elementów zie-
leni wysokiej w strefie biologicznie czyn-
nej,

c) porządkowania gospodarki cieplnej, w
ramach budowy nowych systemów

grzewczych oraz prac modernizacyjnych,
poprzez preferowanie paliw i systemów
ekologicznych;

2) zakazh
a) przekraczania standardów jakości śro-

dowiska poza granicami terenu objętego
niniejszymi ustaleniami.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru i obiek-
tów oznaczonych na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do
ochrony dóbr kultury wspóuczesnej, ze
względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
być przyjęte na podstawie przepisów
szczególnych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznychh nie określa się na-
kazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w
tym zakresie, ze względu na brak występowa-
nia przedmiotu tych ustaleń.

R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh
1) zachowanie parametrów i wskaźników za-

budowy dla terenów oznaczonych symbo-
lem 1U, w tymh
a) ksztautowanie zabudowy zgodnie z wy-

tycznymi konserwatorskimi,
b) dla nowej zabudowy, w ramach dziauań

rewitalizacyjnych, dopuszcza się odbu-
dowę skuadników historycznego zespouu
dworskiego, oraz wymianę zabudowy
dysharmonizującej na nową, nawiązującą
proporcjami do obiektów historycznych
zlokalizowanych na tym obszarze.

2) dla terenu 3Uh
a) wysokość nowej zabudowy do 14 m, li-

czonej do wysokości kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu, przy jednocze-
snym speunieniu warunku ilości kondy-
gnacjih od minimum dwóch peunych kon-
dygnacji do maksimum trzech peunych
kondygnacji; przy średniej wysokości
kondygnacji 3 m; minimalna wysokość
ścian zewnętrznych obiektów 5 m, li-
czona od poziomu terenu do pouączenia
ścian zewnętrznych z pouacią dachową
obiektów, dopuszcza się obniżenie wy-
sokości ścian zewnętrznych do 3,5 m na
duugości nie większej niż 20% obrysu
zewnętrznego zespouu obiektów; do-
puszcza się dla części budynku obniżenie
wysokości do jednej kondygnacji, przy
zachowaniu zasady, że część obniżona
nie może przekraczać 20% rzutu zespouu
budynków;

b) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° w
ukuadzie symetrycznym, w formie dwu-
spadowej i wielospadowej; przy realizacji
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dachu mansardowego dopuszcza się od-
stępstwo od ustalenia i zwiększenie na-
chylenia pouaci powyżej 45°dla części
dolnej dachu; dopuszczenie innego kąta
nachylenia dachu za zgodą Konserwato-
ra Zabytków;

c) dla nowej zabudowy, w ramach dziauań
rewitalizacyjnych, dopuszcza się odbu-
dowę skuadników historycznego ze-
spouu dworskiego, z obowiązkiem za-
chowania gabarytów jak dla obiektów
historycznych zlokalizowanych na tym
obszarze;

d) pokrycie dachu spadzistego dachówką
ceramiczną lub materiauem dachówkopo-
dobnym, lub innymi materiauami natural-
nymi tradycyjnie stosowanymi na tym
obszarze, wyklucza się możliwość sto-
sowania blachy dochówkopodobnej;

3) dla terenów oznaczonych symbolem 2Uh
a) ustalenie wysokości nowej zabudowy –

do 12 m, liczonej do kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu,

b) maksymalną wysokość budynków do
trzech kondygnacji, wraz z poddaszem;
na minimalnej powierzchni zabudowy
wynoszącej 30% od strony ul. 1 Maja;

c) dachy o kącie nachylenia 40° do 45°; w
części parterowej dopuszcza się dach
puaski;

d) pokrycie dachu spadzistego dachówką
ceramiczną lub materiauem dachówkopo-
dobnym, lub innymi materiauami natural-
nymi tradycyjnie stosowanymi na tym
obszarze, wyklucza się możliwość sto-
sowania blachy dochówkopodobnej;

4) dla terenów oznaczonych symbolem U/MNh
a) ustalenie wysokości nowej zabudowy –

do 14 m, liczonej do kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu;

b) wysokość budynków do trzech kondy-
gnacji, w tym poddasze użytkowe;

c) dachy o kącie nachylenia 40° do 45°,
d) pokrycie dachu dachówką ceramiczną

lub materiauem dachówkopodobnym, lub
innymi materiauami naturalnymi tradycyj-
nie stosowanymi na tym obszarze;

5) dopuszczenieh
a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy

granicy dziauek dla terenu oznaczonego
symbolami 2U, U/MN,

b) dla obiektów istniejących na terenie
oznaczonym U/MN, niespeuniających pa-
rametrów i wskaźników określonych
w planie, zachowania ich w obecnej
formie architektoniczno-przestrzennej,
przy czym w przypadku przebudowy  lub
rozbudowy tych obiektów wyklucza się
dziauania powodujące zwiększenie para-
metru, który w stanie istniejącym jest
przekroczony;

6) nakaz uwzględniania wskazanego na rysun-
ku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nychh nie określa się nakazów, zakazów do-
puszczeń lub ograniczeń w tym zakresie.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
1) dopuszczenie podziauu i uączenia nierucho-

mości pod warunkiem zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej;

2) wielkość i ksztaut dziauek budowlanych po-
winna być dostosowana do potrzeb związa-
nych z funkcjonowaniem obiektów zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu;

3) podstawę do opiniowania podziauu stanowi
koncepcja zagospodarowania obszaru dzie-
lonej dziauki określającah funkcje podstawo-
we wszystkich powstauych w wyniku po-
dziauu dziauek, dostępność komunikacyjną
do drogi publicznej, dostępność do sieci in-
frastruktury technicznej.

10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowyh
1) zakaz zabudowy kubaturowej na terenie

oznaczonym symbolem 4U,
2) zakazh

a) prowadzenia, w ramach usuug towarzy-
szących, handlu gazem puynnym dla po-
trzeb motoryzacji,

b) wznoszenia peunych ogrodzeń posesji.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy

systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh
1) nakaz obsuugi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci drógh zbiorczych, lokalnych, do-
jazdowych i wewnętrznych, o parametrach
technicznych określonych w § 12, 13 ni-
niejszej uchwauy;

2) obowiązek zapewnienia parkowania i gara-
żowania w obrębie nieruchomości dla po-
trzeb zarządzającego, a w przypadku braku
takiej możliwości – na terenach w tym celu
wyznaczonych, zgodnie z § 15;

3) obsuuga w systemy infrastruktury technicz-
nej, zgodnie z § 16 niniejszej uchwauy.

12. eposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenówh
nie określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania obiektów, w odniesieniu
do których ustalenia te winny zostać przyjęte,
na podstawie przepisów szczególnych.

TERENY ZIELENI I WÓD

§ 9

1. Wyznacza się oereny zieleni urząezonej parko-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem
1ZP, 2ZP, ZP/US.

2. Przeznaczenie terenu – zieleń urządzona par-
kowa, z dopuszczeniemh
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1) caukowitej lub częściowej zamiany podsta-
wowej funkcji terenu na funkcje usuug spor-
tu i rekreacji, w tym rezygnacji z funkcji
podstawowej zieleni parkowej dla terenu
oznaczonego symbolem ZP/US;

2) usuug o lokalnym zasięgu, niezaliczane do
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
uywać na środowisko dla terenu oznaczone-
go symbolem ZP/US;

3) przeznaczenia uzupeuniającegoh
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, oświetlenie terenu;
b) zieleń urządzona.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh
1) dla nowej zabudowy usuugowej obowiązujeh

a) zakaz stosowania materiauów elewacyj-
nych takich jak, blacha lakierowana,
elewacje z sidingu,

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z
powlekanych blach trapezowych,

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji
ograniczonej do barw podstawowych.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh
1) nakazh

a) utrzymania minimalnego udziauu po-
wierzchni biologicznie czynnej w ilości
40% powierzchni terenu,

b) wprowadzania komponowanych elemen-
tów zieleni wysokiej.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru ozna-
czonego na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do
ochrony dóbr kultury wspóuczesnej, ze
względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
być przyjęte, na podstawie przepisów
szczególnych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznychh
1) dopuszcza się realizację ciągów pieszych

oraz ścieżek rowerowych.
R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh
1) ustala się wysokość nowej zabudowy – do

14 m, liczonej do wysokości kalenicy
lub najwyższego punktu dachu; dachy o ką-
cie nachylenia 20° do 45°;

2) dopuszczenieh
a) dla zabudowy wprowadzania elementów

dominant, związanych z lokalizowanymi
usuugami sportu i rekreacji, przy czym
wysokość dominanty nie może przekra-
czać 25% wysokości obiektu ustalonej
w nin. paragrafie, a powierzchnia części
budynku będącego dominantą liczona
w zewnętrznym obrysie ścian nie może

przekroczyć 10% powierzchni rzutu po-
ziomego dachu budynku;

3) nakaz uwzględniania wskazanego na rysun-
ku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii
zabudowy.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz  zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nychh nie określa się nakazów, zakazów do-
puszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
1) nie dopuszcza się wtórnych podziauów na

terenie oznaczonym symbolem ZP/Ue w
ramach realizacji funkcji dopuszczonej na
tym terenie;

2) zakazuje się dokonywania podziauów dziauek
na cele inne niż lokalizacja urządzeń infra-
struktury technicznej i komunikacji – wiel-
kość takich dziauek należy ustalać w dosto-
sowaniu do parametrów technicznych tych
urządzeń i potrzeb ich obsuugi;

3) dopuszcza się pouączenie dziauek budowla-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowyh
1) kubaturowej na terenie oznaczonym sym-

bolem 1 i 2 ZP,
2) zakazh

a) wprowadzenia samodzielnych usuug
związanych z handlem oraz rzemiosuem,

b) prowadzenia, w ramach usuug towarzy-
szących, handlu gazem puynnym dla po-
trzeb motoryzacji.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh
1) nakaz obsuugi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg zbiorczych, o parametrach
technicznych określonych w § 12 niniejszej
uchwauy;

2) obowiązek zapewnienia parkowania i gara-
żowania w obrębie nieruchomości dla po-
trzeb zarządzającego, a w przypadku braku
takiej możliwości – na terenach w tym celu
wyznaczonych, zgodnie z § 15;

3) obsuuga w systemy infrastruktury technicz-
nej, zgodnie § 16 niniejszej uchwauy.

12. eposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenówh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

§ 10

1. Wyznacza się oereny wóe powierzchniowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

2. Przeznaczenie terenu – tereny wód powierzch-
niowych z dopuszczeniemh
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1) budowy urządzeń i obiektów wodnych
związanych z retencją,

2) przeznaczenia uzupeuniającegoh
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej,
b) zieleń urządzona.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh nie określa się nakazów, zakazów
dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh nie określa się nakazów,
zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na brak występowania
przedmiotu tych ustaleń.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh
1) nakaz zachowania istniejących elementów

zieleni, dla zachowania ciąguości korytarzy
ekologicznych;

2) zakazh
a) wykonywania czynności mogących

utrudnić ochronę przed powodzią,
b) wszelkich zmian użytkowania terenów,

skuadowania materiauów i wykonywania
innych robót, z wyjątkiem związanych z
regulacją i utrzymywaniem wód i bu-
dowli ochronnych;

c) uszkadzania umocnień.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru ozna-
czonego na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do
ochrony dóbr kultury wspóuczesnej, ze
względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
zostać przyjęte, na podstawie przepisów
szczególnych.

R. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznychh nie określa się na-
kazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w
tym zakresie, ze względu na brak występowa-
nia przedmiotu tych ustaleń.

8. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh nie określa się nakazów,
zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na brak występowania
przedmiotu tych ustaleń.

9. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nychh nie określa się nakazów, zakazów do-
puszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

10. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

11. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowyh caukowity zakaz za-
budowy, za wyjątkiem urządzeń i obiektów
związanych z funkcjonowaniem cieków wod-
nych.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh nakaz obsuugi komunikacyjnej za po-
średnictwem sieci drógh zbiorczych, dojazdo-
wych o parametrach technicznych określonych
w § 12 niniejszej uchwauy.

13. eposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenówh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

TERENY KOMUNIKACJI

§ 11

1. Wyznacza się oereny obsłuwi komunikacji ero-
wowej – parkinwów w oym wielopoziomowych
(poeziemnych), oznaczone na rysunku planu
symbolami 1KS, 2KS.

2. Przeznaczenie terenu – tereny obsuugi komuni-
kacji drogowej – parkingów, z dopuszczeniemh
1) caukowitej lub częściowej zamiany podsta-

wowej funkcji terenu oznaczonej symbolem
1KS na funkcje mieszkaniowe, jak dla funk-
cji oznaczonej symbolem 1MN/U lub
3MW/U;

2) przeznaczenia uzupeuniającegoh
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, oświetlenie terenu;
b) zieleń urządzona.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh
1) ksztautowanie zespouów parkingów powyżej

dwudziestu stanowisk parkingowych, po-
przezh
a)  nakaz rozdzielania pasami zieleni, blo-

ków parkingowych liczących powyżej
dziesięciu miejsc postojowych, w formie
szpalerów drzew lub żywopuotów, a tak-
że innej zieleni komponowanej.

2) dla budynków parkingowychh
a) zakaz stosowania materiauów elewacyj-

nych takich jak, blacha lakierowana, pa-
nelowe systemy moduuowe w tym ele-
wacje z sidingu;

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z
powlekanych blach trapezowych,

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji
ograniczonej do barw podstawowych.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh utrzymanie minimalnego
udziauu powierzchni biologicznie czynnej tere-
nów w ilości 10%.
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5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru ozna-
czonego na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do
ochrony dóbr kultury wspóuczesnej, ze
względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
być przyjęte, na podstawie przepisów
szczególnych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznychh nie określa się na-
kazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w
tym zakresie, ze względu na brak występowa-
nia przedmiotu tych ustaleń.

R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh
1) ustalenie wysokości nowej zabudowy par-

kingów wielopoziomowych – do 9 m, liczo-
nej do kalenicy lub najwyższego punktu da-
chu, a co za tym idzie do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, przy średniej wysokości
kondygnacji 3 m, z dopuszczeniem stoso-
wania dachów puaskich.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nychh nie określa się nakazów, zakazów do-
puszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
1) dopuszczenie podziauu i uączenia nierucho-

mości pod warunkiem zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej;

2) wielkość i ksztaut dziauek budowlanych po-
winna być dostosowana do potrzeb związa-
nych z funkcjonowaniem obiektów zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu;

3) podstawę do opiniowania podziauu stanowi
koncepcja zagospodarowania obszaru dzie-
lonej dziauki określającah funkcje podstawo-
we wszystkich powstauych w wyniku po-
dziauu dziauek, dostępność komunikacyjną
do drogi publicznej, dostępność do sieci in-
frastruktury technicznej.

10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym zakaz zabudowyh zakaz prowadzenia, w
ramach usuug towarzyszących, handlu paliwa-
mi oraz gazem puynnym dla potrzeb motoryza-
cji.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh
1) nakaz obsuugi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci drógh zbiorczych, dojazdowych

i wewnętrznych, o parametrach technicz-
nych określonych w § 12,13 niniejszej
uchwauy;

2) obsuuga w systemy infrastruktury technicz-
nej, zgodnie z § 16 niniejszej uchwauy.

12. eposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenówh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

§ 12

1. Wyznacza się oereny erów publicznych: włów-
nych, oznaczone na rysunku planu symbolami
KDG, zbiorczych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ; lo-
kalnych eojazeowych oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDL, oznaczone na rysunku
planu symbolem 1KDD, 2KDD, 3KDD.

2. Przeznaczenie terenu – tereny dróg publicz-
nychh guównych oznaczonych symbolem KDG
(droga wojewódzka nr 384), zbiorczych ozna-
czonych symbolami 1KDZ, 2KDZ (drogi powia-
towe nr 45206), 3KDZ (drogi powiatowe nr
45248), 4 KDZ; lokalnych oznaczonych sym-
bolem KDL (droga gminna), dojazdowych
oznaczonych symbolem 1KDD, 3KDD (drogi
gminne), 2KDD;
1) dopuszczenieh

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, oświetlenie terenu;

b) zieleń urządzona.
3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-

strzennegoh nakaz dostosowania linii rozgrani-
czających dróg i ich parametrów do linii histo-
rycznej zabudowy w obrębie strefy ochrony
konserwatorskiej.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh nakaz zachowania
i rozbudowy liniowych elementów zieleni wy-
sokiej, w tym szpalerów i alei, o ile nie koliduje
to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru ozna-
czonego na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do
ochrony dóbr kultury wspóuczesnej, ze
względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
być przyjęte, na podstawie przepisów
szczególnych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznychh nakaz peunego do-
stosowania ciągów pieszych dróg dla potrzeb
osób niepeunosprawnych.

R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh
1) dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz

przebudowę części budynków takich jakh
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balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrz-
ne, pochylnie, rampy i inne będące częścią
budynków wybudowanych na terenach
przyleguych.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnychh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
1) dopuszczenie podziauu i uączenia nierucho-

mości.
10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowyh nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w
tym zakresie, ze względu na brak występowa-
nia przedmiotu tych ustaleń.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh
1) nakaz budowy nowych elementów ukuadu

komunikacyjnego wraz z kompleksową bu-
dową sieci uzbrojenia technicznego, lokali-
zowanego w korytarzach infrastruktury w
liniach rozgraniczających drogi;

2) dopuszczenieh
a) korekty elementów istniejącego ukuadu

komunikacyjnego w projektach technicz-
nych budowy i modernizacji dróg,

b) w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,

c) w liniach rozgraniczających dróg realiza-
cji urządzeń związanych z obsuugą ko-
munikacji – zatok, parkingów, zieleni,
elementów mauej architektury i tablic re-
klamowych;

3) utrzymanie linii rozgraniczających drógh
a) w szerokości określonej wyznaczonymi

historycznie liniami zabudowy, w obrębie
strefy historycznego ukuadu urbanistycz-
nego wpisanego do rejestru zabytków
pod numerem 50R;

b) w minimalnej szerokości 25m, na tere-
nach oznaczonych symbolem KDG;

c) w minimalnej szerokości 20 m, na tere-
nach oznaczonych symbolem KDZ, KDL;

d) w minimalnej szerokości 10 m, na tere-
nach dla terenów oznaczonych KDD, za
wyjątkiem dróg wydzielonych przed
uchwaleniem niniejszej uchwauy.

12. eposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenówh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

§ 13

1. Wyznacza się oereny erów wewnęorznych,
oznaczone na rysunku planu symbolami
1KDW, 2KDW.

2. Przeznaczenie terenu – tereny dróg wewnętrz-
nych z dopuszczeniemh
1) budowy jednokondygnacyjnych garaży to-

warzyszących funkcji podstawowej ozna-
czonej symbolem 1KDW,

2) przeznaczenia uzupeuniającegoh
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, oświetlenie terenu;
b) zieleń urządzona.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh nie określa się nakazów, zakazów
dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh nakaz zachowania
i rozbudowy liniowych elementów zieleni wy-
sokiej, w tym szpalerów i alei, o ile nie koliduje
to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kulturyh
1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru ozna-
czonego na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do
ochrony dóbr kultury wspóuczesnej, ze
względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
być przyjęte, na podstawie przepisów
szczególnych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznych
1) nakazh

a) zachowania i rozbudowy istniejących,
komponowanych elementów zieleni wy-
sokiej;

b) peunego dostosowania przestrzeni dla
potrzeb osób niepeunosprawnych.

R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh nie określa się nakazów,
zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na brak występowania
przedmiotu tych ustaleń.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nychh nie określa się nakazów, zakazów do-
puszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
1) dopuszczenie podziauu i uączenia nierucho-

mości,
2) podstawę do opiniowania podziauu stanowi

koncepcja zagospodarowania obszaru dzie-
lonej dziauki określającah funkcje podstawo-
we wszystkich powstauych w wyniku po-
dziauu dziauek, dostępność komunikacyjną
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do drogi publicznej, dostępność do sieci in-
frastruktury technicznej.

10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowyh nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń
w tym zakresie, ze względu na brak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh
1) nakaz budowy nowych elementów ukuadu

komunikacyjnego wraz z kompleksową bu-
dową sieci uzbrojenia technicznego, lokali-
zowanego w korytarzach infrastruktury, w
liniach rozgraniczających dróg;

2) dopuszczenieh
a) korekty elementów istniejącego ukuadu

komunikacyjnego w projektach technicz-
nych budowy i modernizacji dróg,

b) w liniach rozgraniczających dróg, budo-
wy obiektów komunikacji pieszej i rowe-
rowej;

c) w liniach rozgraniczających dróg, reali-
zacji urządzeń związanych z obsuugą
komunikacji – zatok, parkingów, zieleni,
elementów mauej architektury i tablic re-
klamowych;

3) utrzymanie linii rozgraniczających dróg w
minimalnej szerokości 8 m, za wyjątkiem
dróg wydzielonych przed uchwaleniem ni-
niejszej uchwauy;

12. eposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenówh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 14

1. Wyznacza się oereny infrasorukoury oechnicznej
– elekoroenerweoyka, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1E, 2E.

2. Przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury
technicznej, elektroenergetyka.

3. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennegoh nie określa się nakazów, zakazów
dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowegoh utrzymanie minimalnego
udziauu powierzchni biologicznie czynnej tere-
nów w ilości 20% powierzchni terenu.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnejh
1) dla terenu oznaczonego symbolem 2E, w

odniesieniu do ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5, dla obszaru ozna-
czonego na rysunku planu;

2) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lub ograniczeń w odniesieniu do
ochrony dóbr kultury wspóuczesnej, ze

względu na brak występowania obiektów,
w odniesieniu do których ustalenia te winny
być przyjęte, na podstawie przepisów
szczególnych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznychh nie określa się na-
kazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w
tym zakresie, ze względu na brak występowa-
nia przedmiotu tych ustaleń.

R. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowyh ograniczenie wysokości
nowej zabudowy wbudowanych stacji trans-
formatorowych do 6 m, liczonych do najwyż-
szego punktu dachu.

8. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów szczególnych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nychh nie określa się nakazów, zakazów do-
puszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu
tych ustaleń.

9. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości objętych planemh
nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń
lub ograniczeń w tym zakresie, ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.

10. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym zakaz zabudowyh nie określa się nakazów,
zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na brak występowania
przedmiotu tych ustaleń.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznejh
1) nakaz obsuugi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci drógh dojazdowych, o parame-
trach technicznych określonych w § 12 ni-
niejszej uchwauy;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną na za-
sadach określonych w § 16 niniejszej
uchwauy,

3) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne dla
potrzeb energetyki.

12. eposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenówh nie
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na brak
występowania przedmiotu tych ustaleń.

R o z d z i a u   4

Zasaey kszoałoowania ukłaeu komunikacyjnewo

§ 15

1. Ustala się, że realizacja poszczególnych elemen-
tów projektowanego ukuadu komunikacyjnego
będzie prowadzona wraz z kompleksową budo-
wą sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowa-
nych w korytarzach infrastruktury w liniach roz-
graniczających dróg.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 204 –  14630  – Poz. 2268

2. Korekty elementów ukuadu komunikacyjnego
mogą być dokonywane w projektach technicz-
nych budowy i modernizacji dróg.

3. W granicach linii rozgraniczających dróg mogą
być lokalizowane urządzenia związane z obsuugą
komunikacji – zatoki, parkingi, kioski, elementy
mauej architektury i reklamy w trybie obowiązu-
jących przepisów.

4. Ustala się utrzymanie ciągów pieszych na tere-
nach dotychczasowego zainwestowania oraz
wprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych w li-
niach rozgraniczających dróg, a także na tere-
nach zieleni parkowej.

5. Ustala się konieczność zachowania normatyw-
nych trójkątów widoczności na skrzyżowaniach
dróg, oznaczonych symbolami KDG, KDZ, KDL i
KDD, a także wykluczenia budowy nowych
wjazdów na posesje w obszarze oddziauywania
skrzyżowań, przy czym w uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasa-
dy za zgodą zarządcy drogi.

6. Lokalizacja nowej zabudowy wzduuż dróg, ozna-
czonych symbolami KDG, KDZ, KDL i KDD, po-
winna uwzględniać zachowanie norm dopusz-
czalnego natężenia hauasu i wibracji.

R. W obrębie zainwestowanych terenów wymaga się
lokalizowania minimalnej ilości miejsc postojo-
wych, dla samochodów osobowych na poszcze-
gólnych dziaukach, w ilości zapewniającej wuaści-
wą obsuugę użytkowników i zatrudnionych;
1) nakaz zachowania następujących wskaźnikówh

a) 1 miejsce na mieszkanie, na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z
usuugami oraz zielenią (MW, MW/U);

b) 2 miejsce postojowe na terenach zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciąż-
liwymi usuugami (MN/U);

c) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte
25 m2 powierzchni użytkowej funkcji
usuugowej zlokalizowanej na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej (MN, MW,) lecz nie
mniej niż 2 miejsca postojowe;

d) 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m2 po-
wierzchni zabudowy usuugowej, na terenach
usuug oznaczonych symbolami U, U/MN;

e) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepeunospraw-
nej na każde 12 miejsc parkingowych;

f) 1 miejsce na 50 m2 powierzchni zabudo-
wy usuugowej na terenach zieleni urządzo-
nej parkowej oraz usuug sportu, oznaczo-
nego symbolem (ZP/US);

2) w przypadku realizacji kilku funkcji na jednej
dziauce, miejsca postojowe należy sumować
ustalając ich ilość odpowiednio do wskaźni-
ków określonych w pkt 1.

R o z d z i a u   5

Zasaey powiązania oerenów z urząezeniami
 i sieciami uzbrojenia oechnicznewo

§ 16

1. Ustala się następujące ogólne zasady powiązania
terenów objętych ustaleniami planu z urządze-
niami i sieciami uzbrojenia technicznegoh

1) realizacja nowych obiektów kubaturowych
powinna się odbywać wyuącznie po uprzed-
nim uzbrojeniu terenów budowlanych w wy-
magane sieci infrastruktury, w powiązaniu z
istniejącymi systemami uzbrojenia technicz-
nego;

2) projektowane elementy sieci infrastruktury
należy prowadzić w obrębie linii rozgranicza-
jących dróg guównych, zbiorczych, dojazdo-
wych i wewnętrznych, przy czym w uzasad-
nionych przypadkach dopuszcza się odstęp-
stwa od tej zasady;

3) dopuszcza sięh
a) realizację urządzeń i elementów sieci

uzbrojenia technicznego poza terenami
wyznaczonymi w planie, na obszarze wua-
dania inwestora jako obiekty towarzyszą-
ce lub za zgodą wuaściciela terenu.

2. Dla zaopatrzenia w wodę, ustala sięh
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami

planu z ukuadem magistralnym miejskiej sieci
wodociągowej za pośrednictwem uzupeunia-
jącego ukuadu wodociągów rozdzielczych,

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarządcę sieci.

3. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków,
ustala sięh
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami

planu z miejskim systemem kanalizacji sani-
tarnej;

2) budowę systemu kanalizacji przy wykorzy-
staniu ukuadu kanalizacji grawitacyjno-
pompowej;

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarządcę sieci.

4. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych, ustala sięh
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami

planu z ukuadem lokalnych sieci kanalizacji
deszczowej,

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarządcę sieci.

5. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów
stauych ustala się wywożenie odpadów zgodnie
z warunkami odbioru oraz przepisami odrębnymi
oraz dostępną technologią.

6. Dla zaopatrzenia w ciepuo ustala sięh
1) w zależności od potrzeb i możliwości – suk-

cesywną rozbudowę drugorzędnych sieci
cieplnych na obszarze planu;

2) możliwość korzystania z indywidualnych źró-
deu ciepua, przy stosowaniu sprawnych, eko-
logicznych systemów grzewczych;

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarządcę dysponenta sieci cieplnej.

R. Dla zaopatrzenia w gaz ustala sięh
1) utrzymanie przebiegu sieci gazu;
2) preferencje technologii rozprowadzania gazu

w postaci modelu średniociśnieniowego za-
silanego ze stacji redukcyjno-pomiarowej ga-
zu I0;
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3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarządcę sieci.

8. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala
sięh
1) korzystanie z systemu zasilania miasta liniami

napowietrznymi średniego napięcia;
2) rozbudowę i budowę nowych linii energe-

tycznych kablowych, średniego i niskiego na-
pięcia oraz stacji transformatorowych;

3) dla projektowanych stacji transformatoro-
wych wydzielenie dziauek z możliwością do-
jazdu do ulicy publicznej;

4) skablowanie projektowanych linii napowietrz-
nych w przypadkach kolizji z projektowaną
zabudową;

5) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarządcę sieci.

9. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala
się realizację uzupeuniającego systemu kablowej
sieci telefonicznej powiązanej z istniejącym sys-
temem telekomunikacji. eieci i urządzenia za-
projektować i wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

R o z d z i a u   6

Przepisy końcowe

§ 1R

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z
dnia 2R marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. R1R z późn. zmian.) – stawkę procentową, o
których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wy-
sokości 30 % dla terenów objętych planem.

§ 18

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Miasta Bielawy.

§ 19

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 30 dni od
dnia jej oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC MIbJeKIbJ

LESZEK STRÓŻYK
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Załącznik nr 1 eo uchwały Raey Miejskiej
Bielawy nr XXV/193/08 z enia 28 maja
2008 roku (poz. 2268)
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Załącznik nr 2 eo uchwały Raey Miejskiej
Bielawy nr XXV/193/08 z enia 28 maja
2008 roku (poz. 2268)

Rozsorzywnięcie Raey Miejskiej Bielawy w sprawie rozpaorzenia uwaw eo projekou
miejscowewo planu zawospoearowania przesorzennewo

obszaru zawaroewo pomięezy ulicami Wojska Polskiewo, Wolności i Żeromskiewo w Bielawie
oraz części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiewo i 1 Maja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2R marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. R1R ze zm.)  Rada Miejska Bielawy nie dokonuje rozstrzygnięć
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Wolności i Żeromskiego w Bielawie oraz części Bielawy
w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i 1 Maja – ze względu na brak przedmiotowych uwag,

Załącznik nr 3 eo uchwały Raey Miejskiej
Bielawy nr XXV/193/08 z enia 28 maja
2008 roku (poz. 2268)

Rozsorzywnięcie w sprawie sposobu realizacji inwesoycji z zakresu infrasorukoury oechnicznej
zapisanych w miejscowym planie zawospoearowania przesorzennewo

obszaru zawaroewo pomięezy ulicami Wojska Polskiewo, Wolności i Żeromskiewo w Bielawie
oraz części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiewo i 1 Maja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2R marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. R1R ze zm.) Rada Miejska Bielawy określa następujący sposób
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań wuasnych gminy miejskiej,
oraz zasady ich finansowaniah

§ 1

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej suużące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.)h
1) budowa dróg realizowanych z budżetu gminy w ramach wieloletnich planów inwestycyjnychh teren

2KDD, planowana droga dojazdowa kategorii D1/2 (pasy ruchu 2x3.00 m z chodnikami jedno- lub
obustronnymi w liniach rozgraniczających 10 m), o uącznej duugości ok. 0,115 km;

2) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach drogowych oraz na
terenach innych za zgodą wuaścicielih
a) wodociągowych,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacji deszczowej,

§ 2

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań wuasnych gminy miej-
skiej, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), przy czymh
1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo

w budżecie gminy na każdy rok,
2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Ub (w zakresie budowy

ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy miejskiej) i/lub wspóufinansowania tych inwestycji z
zainteresowanym inwestorem.
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2269

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
NR XXIII/130/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Soaouou Gminy Jawor

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 199R r. Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr R8, poz. 483 z późn. zm.) oraz art.
3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Jaworze uchwala, co następujeh

§ 1

W etatucie tminy Jawor stanowiącym zauącznik do
uchwauy nr XIV/85/03 Rady Miejskiej w Jaworze z
dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia
etatutu tminy Jawor, zmienionym uchwauą nr
XVII/104/03 z dnia 24 września 2003 r., uchwauą
nr L/262/05 z dnia 29 czerwca 2005 r., uchwauą nr
VI/29/0R z dnia 28 lutego 200R r., uchwauą nr
XV/90/0R z dnia 28 listopada 200R r. oraz uchwauą
nr XXII/12R/08 z dnia 28 maja 2008 r. wprowadza
się następującą zmianęh

– w § 28 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienieh
„5) Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki

epouecznej.”.

§ 2

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 14 dni od
oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC MIbJeKIbJ

ANDRZEJ MADEJ

2270

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
NR XXIII/132/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasae i orybu uezielania eooacji na prace
konserwaoorskie, resoauraoorskie i robooy bueowlane przy zabyokach, sposobu
               ich rozliczania i konoroli wykonania zleconych zaeań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Jaworze uchwala, co następujeh

§ 1

W uchwale nr L/265/05 Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, spo-
sobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych
zadań § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienieh
„1. Udzielenie dotacji może nastąpić wyuącznie na

podstawie wniosku, który wnioskodawca skua-
da po uchwaleniu budżetu tminy Jawor na
dany rok budżetowy.”.

§ 2

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Miasta Jawora.

§ 3

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 14 dni od
dnia oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC MIbJeKIbJ

ANDRZEJ MADEJ
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2271

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
NR XXIII/135/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie poewyższenia kryoerium eochoeowewo określonewo w usoawie
o usoanowieniu prowramu wieloleoniewo „Pomoc pańsowa w zakresie
                                              eożywiania”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 2005
Nr 26R, poz. 2259) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następujeh

§ 1

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana
nieodpuatnie osobom i rodzinom, o których mowa w
art. 3 pkt 1 ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia”, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej
nie przekracza 180% kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spouecznej (Dz. U. 2004
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 160% kryterium docho-

dowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o
pomocy spouecznej.

§ 2

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 14 dni od
dnia oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC MIbJeKIbJ

ANDRZEJ MADEJ

2272

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH
NR XXV/176/2008

z dnia 2R czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Raey Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVI/
116/2007 z enia 23 lisoopaea 2007 r. w sprawie określenia wysokości
                   soawek poeaoku oe nieruchomości na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opuatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zmianami) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następujeh

§ 1

Wprowadza się zmianę treści uchwauy Rady Miej-
skiej w Jelczu-Laskowicach nr XVI/116/200R
z dnia 23 listopada 200Rr. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2008 r. w następujący sposób h
1) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniuh

„nieruchomości lub ich części wykorzystywane
w zakresie prowadzenia aktywizacji zawodowej
bezrobotnych”,

2) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 9h
„nieruchomości lub ich części wykorzystywane
w zakresie świadczenia pomocy spouecznej”.

§ 2

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Jelcza-Laskowic.

§ 3

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 14 dni od
dnia oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2008 roku.

PRZbWODNIIZZIA
RADC MIbJeKIbJ

BEATA BEJDA
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2273

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
NR XXIV/222/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2007 Raey Miejskiej w Kłoezku
z enia 29 lisoopaea 2007 r. w sprawie zwolnień w poeaoku oe nieruchomości
                                 w ramach pomocy ee minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art.42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolityh Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12R1, Nr 214, poz.1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. R1R, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203; z 2005 r. Nr 1R2, poz. 1441, Nr 1R5, poz. 145R; z 2006 r.
Nr 1R, poz. 128, Nr 181, poz. 133R; z 200R r. Nr 48, poz. 32R, Nr 138,
poz. 9R4, Nr 1R3, poz. 1218 ) i art. R ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opuatach lokalnych1 (tekst jednolityh Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1RR5, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 184R) zarządza się, co następujeh

§ 1

W uchwale nr XVI/136/200R Rady Miejskiej w
Kuodzku z dnia 29 listopada 200R roku w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis wprowadza się następujące
zmianyh
1) § 2 otrzymuje brzmienieh

„Wartość zwolnienia od podatku od nierucho-
mości uącznie z wartością innej pomocy de mi-
nimis uzyskanej przez podmiot prowadzący
dziaualność gospodarczą w dowolnie ustalonym
okresie trzech lat kalendarzowych nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość
200 tys. euro, w przypadku podmiotu gospo-
darczego dziauającego w sektorze transportu
drogowego – 100 tys. euro.”

2) § 8 pko 3 i § 9 pko 3 otrzymuje brzmienieh
„zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej
przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata kalenda-
rzowe oraz informacji o każdej innej pomocy niż
de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie
3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosz-
tów kwalifikowanych, w związku z którymi bę-
dzie udzielone niniejszą uchwauą zwolnienie od
podatku od nieruchomości”,

3) § 8 pko 4 i § 9 pko 4 otrzymuje brzmienieh
„oświadczenia w formie pisemnej, iż podmiot
ubiegający się o prawo do zwolnienia na pod-
stawie niniejszej uchwauy nie znajduje się w
trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt
9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restruktu-
ryzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. Ub
I 244 z 01.10.2004 r.).

§ 2

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Miasta Kuodzka.

§ 3

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 14 dni od
oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC MIbJeKIbJ

HENRYK URBANOWSKI

________________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot buropejskichh

1) dyrektywy 92/106/bWt z dnia R grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami czuonkowskimi (Dz. Urz. Wb L 368 z 1R.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/Wb z dnia 1R czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opuat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. Wb L 18R z 20.0R.1999).
Dane dotyczące oguoszenia aktów prawa Unii buropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską czuonkostwa w Unii buropejskiej – dotyczą oguoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii buro-
pejskiej – wydanie specjalne.
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2274

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
NR XXXI/129/08

z dnia 2R czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/07 Raey Miejskiej Gminy Lubomierz
z enia 27 lisoopaea 2007 r. w sprawie Soaouou Gminy i Miasoa Lubomierz

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 199R r. – Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr R8, poz. 493) oraz art. 3 ust. 1,
art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska tminy Lubmierz uchwala, co następujeh

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr
XVI/82/0R Rady Miejskiej tminy Lubomierz z dnia
2R listopada 200R r. w sprawie etatutu tminy i
Miasta Lubomierzh
1. § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienieh „W obradach

sesji mogą uczestniczyć z guosem doradczym
ekarbnik i eekretarz oraz pracownicy wyznacze-
ni do referowania spraw i udzielania wyjaśnień”.

2. § 3R ust. R na „Odpowiedzi udziela  Burmistrz
lub osoba wskazana przez Burmistrza”.

§ 2

Pozostaue postanowienia uchwauy nie ulegają zmia-
nie.

§ 3

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 14 dni od
dnia oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC MIbJeKIbJ

ROMUALD ACHRAMOWICZ

2275

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XXXI/172/08

z dnia 4 czerwca 2008 r.

w sprawie  miejscowewo planu zawospoearowania przesorzennewo obszaru
położonewo przy ulicy Sporoowej w Świeboezicach – soaeion miejski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2R marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. R1R
z późn. zm.) oraz w związku z uchwauą nr XIV/81/0R Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 200R r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po
stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice,
Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następujeh

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru pouożonego przy ulicy
eportowej w Świebodzicach – stadion miejski.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uchwauy oraz na rysunku planu w skali 1h1000
stanowiącym zauącznik nr 1 do uchwauy. Rysunek
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wua-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zawarte są w zauączniku nr 2 do uchwauy. Roz-
strzygnięcia zawarte w zauączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.
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§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenu wydzielonego liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonego na rysunku planu
symbolemh
US – Teren usuug i rekreacji (stadion miejski).

2. Usoalenia w zakresie ochrony i kszoałoowania
łaeu przesorzennewo.
1) Ustala się modernizację istniejącego obiektu

sportowego (stadion), w którego skuad
wchodzić będąh boisko sportowe, urządze-
nia lekkoatletyczne, widownia – trybuny,
zaplecze socjalne (szatnie, sanitariaty) i ga-
stronomiczne.

2) Możliwa jest realizacja urządzeń towarzy-
szących, funkcjonalnie związanych z pod-
stawowym przeznaczeniem terenuh dojść,
dojazdów, obiektów mauej architektury,
ogrodzeń.

3) Zakazuje się stosowania jako materiauów
wykończeniowych plastikowych listew
elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i
trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych.

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z prze-
znaczeniem terenu.

3. Zasaey ochrony śroeowiska, przyroey i krajo-
brazu kulourowewo.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czych urządzeń przyjaznych dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

3) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych
substancji  chemicznych.

4. Zasaey ochrony ezieezicowa kulourowewo i za-
byoków oraz eóbr kuloury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zaby-
tek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych
środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku
oraz niezwuocznie zawiadomić o tym wuaści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli jest to niemożliwe Burmistrza Miasta
Świebodzice (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami).

5. Wymawania wynikające z poorzeb kszoałoowa-
nia przesorzeni publicznych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze
objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem.

6 Parameory i wskaźniki kszoałoowania zabueowy
oraz zawospoearowania oerenu.

Nie ustala się parametrów i wskaźników
ksztautowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu.

R. Granice i sposoby zawospoearowania oerenów
lub obiekoów poelewających ochronie.
Obszar objęty planem miejscowym pouożony
jest w granicach otuliny Książańskiego Parku
Krajobrazowego, należy przestrzegać zasad
zagospodarowania i ochrony walorów przyrod-
niczo-krajobrazowych określonych w rozporzą-
dzeniu nr 19/98 Wojewody Waubrzyskiego z
dnia 1R grudnia 1998 r. w sprawie parków
krajobrazowych na terenie województwa wau-
brzyskiego oraz w rozporządzeniu nr 9 Woje-
wody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2000 r.,
zmieniającym ww. rozporządzenie.

8. Szczewółowe zasaey i warunki scalania i po-
eziału nieruchomości objęoych planem.
Nie ustala się szczegóuowych zasad i warun-
ków scalania i podziauu nieruchomości.

9. Szczewólne warunki zawospoearowania oere-
nów oraz owraniczenia w ich użyokowaniu.
Nie ustala się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeń w jego
użytkowaniu.

10. Zasaey moeernizacji, rozbueowy i bueowy
sysoemów komunikacji i infrasorukoury oech-
nicznej.
1) Obsuugę komunikacyjną obszaru ustala się

istniejącą ulicą eportową.
2) Miejsca postojowe dla samochodów użyt-

kowników stauych i przebywających czaso-
wo, w tym również miejsca postojowe dla
samochodów, z których korzystają osoby
niepeunosprawne, zlokalizowane będą poza
obszarem objętym planem.

3) Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę
oraz gaz – z sieci miejskich.

4) Odprowadzanie ścieków bytowych i wód
opadowych do sieci miejskich.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotych-
czasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową suużącą naliczeniu
jednorazowej opuaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytuuu uchwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

§ 5

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 6

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 30 dni od
dnia jej oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIA RADC

ELŻBIETA HORODECKA
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Załącznik nr 1 eo uchwały Raey Miejskiej
w Świeboezicach nr XXXI/172/08 z enia
4 czerwca 2008 r. (poz. 2275)
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Załącznik nr 2 eo uchwały Raey Miejskiej
w Świeboezicach nr XXXI/172/08 z enia
4 czerwca 2008 r. (poz. 2275)

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

należących do zadań wuasnych gminy i zasadach ich finansowania

1. Rozsorzywnięcie o sposobie rozpaorzenia uwaw eo projekou planu zawospoearowania przesorzennewo
obszaru położonewo przy ulicy Sporoowej w Świeboezicach – soaeion miejski.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich skuadanie, jak również w trak-
cie dyskusji publicznej.

2. Rozsorzywnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesoycji z zakresu infrasorukoury oech-
nicznej należących eo zaeań własnych wminy oraz zasaeach ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru pouożonego przy ulicy eportowej w Świebodzicach
– stadion miejski.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i
wpuywów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz trans-
formację terenu.

2276

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XXXI/173/08

z dnia 4 czerwca 2008 r.

w sprawie miejscowewo planu zawospoearowania przesorzennewo obszaru
 zabueowy usłuwowej położonewo przy ulicy Jeleniowórskiej 21 w Świeboezicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolityh Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 2R marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
R1R z późn. zm.) oraz w związku  z uchwauą nr XIV/80/0R Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 200R r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po
stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice,
Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następujeh

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy usuugowej
pouożonego przy ulicy Jeleniogórskiej 21 w
Świebodzicach.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uchwauy oraz na rysunku planu w skali 1h1000
stanowiącym zauącznik nr 1 do uchwauy. Rysunek
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wua-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zawarte są w zauączniku nr 2 do uchwauy. Roz-
strzygnięcia zawarte w zauączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenu wydzielonego liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonego na rysunku planu
symbolemh
U – oeren zabueowy usłuwowej.

2. Usoalenia w zakresie ochrony i kszoałoowania
łaeu przesorzennewo.
1) Na terenie projektowanej zabudowy usuu-

gowej ustala się realizację obiektów i urzą-
dzeń suużących dystrybucji paliw puynnych z
możliwością pozostawienia obecnej dystry-
bucji paliw gazowych. Możliwa jest również
realizacja, na tym terenie, obiektów związa-
nych funkcjonalnie z podstawowym prze-
znaczeniem terenu (np. maua gastronomia)
wraz z urządzeniami towarzyszącymih dojść,
dojazdów, obiektów mauej architektury i
ogrodzeń, parkingów.

2) Projektowana zabudowa musi swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowych regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie
architektury inspirowanej charakterem
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zabudowy regionalnej lub dobrej klasy archi-
tektury wspóuczesnej.

3) Zakazuje się stosowania jako materiauów
wykończeniowych plastikowych listew
elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i
trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych.

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z prze-
znaczeniem terenu.

3. Zasaey ochrony śroeowiska, przyroey i krajo-
brazu kulourowewo.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czych urządzeń przyjaznych dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej
dziaualności gospodarczej nie mogą wykra-
czać poza granice terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuu prawny.

3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

4) tospodarkę odpadami wytworzonymi w
wyniku prowadzenia dziaualności gospodar-
czej  należy rozwiązać zgodnie z obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami szczegól-
nymi.

5) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych
substancji chemicznych.

4. Zasaey ochrony ezieezicowa kulourowewo i za-
byoków oraz eóbr kuloury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zaby-
tek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych
środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku
oraz niezwuocznie zawiadomić o tym wuaści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli jest to niemożliwe Burmistrza Miasta
Świebodzice (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztautowa-
nia przestrzeni publicznych.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obsza-

rze objętym planem takich elementów za-
gospodarowania, które swą wielkością,
formą lub kolorystyką powodują dysonans z
otoczeniem.

2) Na obszarze zabudowy i na terenach komu-
nikacji obsuugującej zabudowę wyklucza się
lokalizację urządzeń reklamowych wolno
stojących, niezwiązanych z prowadzoną
dziaualnością, zarówno na terenie dziauki, jak
i w przyleguym pasie drogowym.

6. Parameory i wskaźniki kszoałoowania zabueowy
oraz zawospoearowania oerenu.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem U obowiązują następujące  ustaleniah
1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona

na rysunku planu,

2) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 60% powierzchni caukowitej dziauki
budowlanej,

3) w zagospodarowaniu terenu przeznaczone-
go pod projektowaną zabudowę minimum
10% powierzchni terenu należy przezna-
czyć pod zagospodarowanie biologicznie
czynne (zadrzewienia, trawniki).

R. Granice i sposoby zawospoearowania oerenów
lub obiekoów poelewających ochronie.
Obszar objęty planem miejscowym pouożony
jest w granicach otuliny Książańskiego Parku
Krajobrazowego, należy przestrzegać zasad
zagospodarowania i ochrony walorów przyrod-
niczo-krajobrazowych określonych w rozporzą-
dzeniu nr 19/98 Wojewody Waubrzyskiego z
dnia 1R grudnia 1998 r. w sprawie parków
krajobrazowych na terenie województwa wau-
brzyskiego oraz w rozporządzeniu nr 9 Woje-
wody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2000 r.,
zmieniającym ww. rozporządzenie.

8. Szczewółowe zasaey i warunki scalania i po-
eziału nieruchomości objęoych planem.
Nie ustala się szczegóuowych zasad i warun-
ków scalania i podziauu nieruchomości.

9. Szczewólne warunki zawospoearowania oere-
nów oraz owraniczenia w ich użyokowaniu.
Nie ustala się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu.

10. Zasaey moeernizacji, rozbueowy i bueowy sys-
oemów komunikacji i infrasorukoury oechnicznej.
1) Obsuugę komunikacyjną obszaru ustala się

poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej Nr
34.

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę
oraz gaz – z sieci miejskich.

3) Odprowadzanie ścieków bytowych i wód
opadowych do sieci miejskich.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nu, o którym mowa w  § 2, pozostaje on w do-
tychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową suużącą naliczeniu
jednorazowej opuaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytuuu uchwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 6

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 30 dni od
dnia jej oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIA RADC

ELŻBIETA HORODECKA
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Załącznik nr 1 eo uchwały Raey Miejskiej
w Świeboezicach nr XXXI/173/08 z enia
4 czerwca 2008 r. (poz. 2276)
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Załącznik nr 2 eo uchwały Raey Miejskiej
w Świeboezicach nr XXXI/173/08 z enia
4 czerwca 2008 r. (poz. 2276)

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz o sposobie realizacji,  zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

należących do zadań wuasnych gminy i zasadach ich finansowania

1. Rozsorzywnięcie o sposobie rozpaorzenia uwaw eo projekou planu zawospoearowania przesorzennewo
obszaru zabueowy usłuwowej położonewo przy ulicy Jeleniowórskiej 21 w Świeboezicach.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich skuadanie, jak również w trak-
cie dyskusji publicznej.

2. Rozsorzywnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesoycji z zakresu infrasorukoury oech-
nicznej należących eo zaeań własnych wminy oraz zasaeach ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy usuugowej pouożonego przy ulicy Jele-
niogórskiej 21 w Świebodzicach.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i
wpuywów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz trans-
formację terenu.

2277

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XXXI/174/08

z dnia 4 czerwca 2008 r.

w sprawie miejscowewo planu zawospoearowania przesorzennewo obszaru
położonewo w rejonie Osieela Piasoowskiewo w Świeboezicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolityh Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2R marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. R1R
z późn. zm.) oraz w związku z uchwauą nr Xlll/R0/0R Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 29 maja 200R r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po
stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice,
Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następujeh

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru pouożonego w rejonie
Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uchwauy oraz na rysunku planu w skali 1h1000
stanowiącym zauącznik nr 1 do uchwauy. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wua-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zawarte są w zauączniku nr 2 do uchwauy. Roz-
strzygnięcia zawarte w zauączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. Przeznaczenie oerenu.
W obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia, dotyczące projektowanego
przeznaczenia terenów, w tym również istnie-
jące przeznaczenie w przypadku, gdy ustalenia
planu nie wprowadzają zmiany.
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej
MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i usuugowej
Uw/M  – tereny zabudowy usuugowej o róż-

nym przeznaczeniu z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej

UT – teren usuug turystycznych (hotel)
US– tereny usuug sportu i rekreacji
ZP – tereny zieleni urządzonej
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KS – tereny związane z obsuugą komunikacyjną
(parkingi)

KDW– ulice wewnętrzne.
2. Zawospoearowanie oerenu.

Dla poszczególnych terenów wydzielonych li-
niami rozgraniczającymi ustala się następujące
zagospodarowanie (oznaczenia terenów zgod-
nie z rysunkiem planu);
1 UT – Ustala się przeznaczenie terenu pod

usuugi turystyczne (hotel).
2 Uw/M, 3 Uw/M – Ustala się przeznaczenie

terenu pod zabudowę usuugową o różnym
przeznaczeniu (handel, kultura, rzemiosuo,
gastronomia, itp.) z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej. Możliwa jest lokalizacja
obiektu handlowego o powierzchni sprzeda-
ży powyżej 400 m2 oraz obiektów usuugo-
wych wielofunkcyjnych.

4 US – Ustala się przeznaczenie terenu pod te-
renowe urządzenia sportowo-rekreacyjne.

5 ZP – Ustala się przeznaczenie terenu pod
zieleń urządzoną osiedlową.

6 MW/U – Ustala się przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i
usuugową. Zabudowa usuugowa może być
realizowana w formie obiektów wolno sto-
jących oraz lokalizowana w parterach bu-
dynków mieszkalnych.

7 US – Ustala się przeznaczenie terenu pod
zespóu obiektów sportowo-rekreacyjnych,
realizowanych w formie obiektów kubatu-
rowych oraz urządzeń terenowych w po-
wiązaniu z sąsiednimi terenami sportowo-
rekreacyjnymi.

8 KS – Ustala się przeznaczenie terenu pod
parking osiedlowy.

9 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. Ustala się zagospodarowanie te-
renu bez zmian.

10 KS – Ustala się przeznaczenie terenu pod
parking osiedlowy.

11 MW/U – Ustala się przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i
usuugową. Zabudowa usuugowa może być
realizowana w formie obiektów wolno sto-
jących oraz lokalizowana w parterach bu-
dynków mieszkalnych.

12 ZP – Ustala się przeznaczenie terenu pod
zieleń urządzoną osiedlową.

13 MW – Ustala się przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Dopuszcza się lokalizację usuug nieuciążli-
wych w parterach budynków oraz podziem-
nych garaży.

1 KDW – Orientacyjny przebieg ulicy we-
wnętrznej, szerokość w liniach rozgranicza-
jących od 8,0 m do 10,0 m, minimalna sze-
rokość jezdni 6,0 m, chodniki obustronne.
Ostateczny przebieg ulicy wynikać będzie z
zabudowy osiedla, na terenach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 2 Uw/M i
3 Uw/M.

2 KDW – Projektowana ulica wewnętrzna, sze-
rokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
minimalna szerokość jezdni 6,0 m , chodniki
obustronne.

3 KDW – Projektowana ulica wewnętrzna z
planem manewrowym, szerokość w liniach
rozgraniczających min. 8,0 m, minimalna
szerokość jezdni 5,0 m, obowiązuje chodnik
od strony zabudowy.

4 KDW – Istniejąca ulica wewnętrzna (dojazd
do obiektu publicznych usuug oświaty –
przedszkole). Ustala się zagospodarowanie
terenu bez zmian.

5 KDW – Ustala się poszerzenie ulicy Królowej
blżbiety do 15,0 m w liniach rozgraniczają-
cych, minimalna szerokość jezdni 6,0 m
chodniki obustronne. Możliwa jest lokaliza-
cja miejsc postojowych wzduuż jezdni,

6 KDW – Ulica wewnętrzna, pieszo-jezdna (ul.
eiemowita) z placem manewrowym, szero-
kość ulicy w liniach rozgraniczających min.
6,0 m.

8 KDW – Ustala się przeduużenie ulicy Kazimie-
rza Odnowiciela, szerokość w liniach roz-
graniczających 15,0 m, minimalna szero-
kość jezdni 6,0 m, chodniki obustronne od-
dzielone od jezdni pasami zieleni. Możliwa
jest lokalizacja miejsc postojowych wzduuż
jezdni.
Ustala się skomunikowanie ulicy Kazimierza
Odnowiciela z ulicą Księcia Bolka uącznikami
oznaczonymi na rysunku planu symbolami
7 KDW i 9 KDW, o szerokości w liniach
rozgraniczających wynoszącej 10,0 m, mi-
nimalna szerokość jezdni 5,0 m, chodniki
obustronne.

10 KDW – Ulica wewnętrzna obsuugująca teren
oznaczony na rysunku planu symbolem 11
MW/U, szerokość w liniach rozgraniczają-
cych minimum 8,0 m, minimalna szerokość
jezdni 5,0 m.

3. Zasaey ochrony i kszoałoowania łaeu prze-
sorzennewo.
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej (oznaczonych na rysunku planu
symbolem MW) oraz zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i usuugowej (oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem MW/U)
ustala się następujące warunkih

a) projektowana zabudowa musi swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowych regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie
architektury inspirowanej charakterem za-
budowy regionalnej lub dobrej klasy archi-
tektury wspóuczesnej,

b) zakazuje się stosowania jako materiauów
wykończeniowych plastikowych listew
elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i
trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych,

c) zabudowa usuugowa może być realizowana
w formie budynków wolno stojących lub
powiązanych funkcjonalnie z budynkami
mieszkalnymi. Wysokość zabudowy usuu-
gowej wynikać winna z potrzeb funkcji
usuugowej, dopuszcza się budynki jedno- lub
kilku kondygnacyjne,

2) Na terenach zabudowy usuugowej o różnym
przeznaczeniu z dopuszczeniem funkcji
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mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku
planu symbolem Uw/M, dopuszcza się reali-
zację funkcji mieszkaniowej w formie bu-
dynków wolno stojących lub mieszkań po-
wiązanych z obiektami usuugowymi.

3) Na terenie usuug turystycznych (hotel),
oznaczonym na rysunku planu symbolem
UT, wysokość zabudowy uwarunkowana
będzie funkcją realizowanej zabudowy oraz
potrzebami inwestora. Możliwa jest lokali-
zacja budynków ksztautowanych jako domi-
nanty urbanistyczno-architektoniczne, ich
lokalizacja i forma winny być poprzedzone
studium krajobrazowym.

4) Wprowadza się obowiązek zagospodarowa-
nia zielenią wysoką terenów wyuączonych z
zabudowy, jako zieleni speuniającej funkcję
ochrony akustycznej, optycznej oraz chro-
niącej przed negatywnym wpuywem projek-
towanego zainwestowania na tereny są-
siednie.

5) Pomiędzy terenami oznaczonym na rysunku
planu symbolami 11 MW/U, 12 ZP, 13 MW
i 10 Ke ustala się lokalizację guównych cią-
gów pieszych.

6) Wzduuż ciągów komunikacyjnych, pomiędzy
linią rozgraniczającą dróg a nieprzekraczalną
linią zabudowy, obowiązuje wykonanie zie-
leni wysokiej z nasadzeniami drzew i krze-
wów, zaleca się stosowanie gatunków ro-
dzimych, dostosowanych do warunków
klimatyczno-glebowych tego obszaru.

4. Zasaey ochrony śroeowiska, przyroey i krajo-
brazu kulourowewo.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czych urządzeń przyjaznych dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej
dziaualności gospodarczej nie mogą wykra-
czać poza granice terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuu prawny.

3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

4) tospodarkę odpadami wytworzonymi w
wyniku prowadzenia dziaualności gospodar-
czej należy rozwiązać zgodnie z obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami szczegól-
nymi.

5) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych
substancji chemicznych.

5. Zasaey ochrony ezieezicowa kulourowewo i za-
byoków oraz eóbr kuloury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zaby-
tek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych
środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku
oraz niezwuocznie zawiadomić o tym wuaści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli jest to niemożliwe Burmistrza Miasta
Świebodzice (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami).

6. Wymawania wynikające z poorzeb kszoałoowa-
nia przesorzeni publicznych.
1) Przestrzeń publiczną związaną z komunika-

cją należy wyposażyć w obiekty i urządze-
nia związane z obsuugą komunikacji zbioro-
wej oraz zieleń towarzyszącą, tereny ogól-
nodostępnej zieleni urządzonej w obiekty
mauej architektury, urządzenia suużące re-
kreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne
jest sytuowanie w przestrzeni publicznej
ulic i terenów zielonych takich elementów
zagospodarowania, które swą wielkością,
formą lub kolorystyką powodują dysonans z
otoczeniem.

2) Lokalizacja obiektów na obszarach prze-
strzeni publicznej, jaką tworzy skrzyżowania
ulic, powinna być poprzedzona szczegóuo-
wym opracowaniem gwarantującym spój-
ność przestrzenno-wizualną tego ukuadu
oraz bezpieczeństwo ruchu.

3) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na
terenach komunikacji obsuugujących zabu-
dowę mieszkaniową wyklucza się lokaliza-
cję urządzeń reklamowych wolno stojących,
zarówno na terenie dziatek jak i w przyle-
guym pasie drogowym.

4) Wprowadzanie elementów reklamowych na
obiektach budowlanych i ogrodzeniach
związanych z terenami zabudowy usuugowej
możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich
w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z
ukuadem komunikacyjnym oraz dostosowa-
nia ich powierzchni i kolorystyki do miejsca
usytuowania.

R. Parameory i wskaźniki kszoałoowania zabueowy
oraz zawospoearowania oerenu.
1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami MW, MW/U i Uw/M obowiązują
następujące ustaleniah
a) nieprzekraczalna linia zabudowy, ozna-

czona na rysunku planu,
b) wysokość zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej oraz mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usuugami – do pięciu kondy-
gnacji uącznie z poddaszem użytkowym,
natomiast dla zabudowy usuugowej z do-
puszczeniem funkcji mieszkaniowej wy-
sokość projektowanych budynków nie
może przekraczać 18 m,

c) możliwe jest podpiwniczenie budynków
mieszkalnych i usuugowych oraz realiza-
cja w podpiwniczeniach miejsc garażo-
wych,

d) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usuugami nie może przekra-
czać 30% powierzchni caukowitej dziauki
budowlanej,

e) w zagospodarowaniu dziauek przezna-
czonych pod projektowaną zabudowę
minimum 20% ich powierzchni należy
przeznaczyć pod zagospodarowanie bio-
logicznie czynne (zieleń przydomowa,
zadrzewienia itp.),
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f) dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej obowiązuje lokalizacja obiektów i
urządzeń związanych z obsuugą miesz-
kańców (suużących rekreacji codziennej
oraz utrzymaniu porządku).

2) Dla teren oznaczonego na rysunku planu
symbolem UT obowiązują dodatkowo na-
stępujące ustaleniah
a) w zagospodarowaniu dziauek przezna-

czonych pod projektowaną zabudowę
minimum 10% ich powierzchni należy
przeznaczyć pod zagospodarowanie bio-
logicznie czynne (zieleń urządzona, za-
drzewienia itp.).

8. Granice i sposoby zawospoearowania oerenów
lub obiekoów poelewających ochronie.
W obszarze objętym planem nie występują te-
reny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z
przepisami o ochronie przyrody.

9. Szczewółowe zasaey i warunki scalania i po-
eziału nieruchomości objęoych planem.
Nie ustala się szczegóuowych zasad i warun-
ków scalania i podziauu nieruchomości objętych
planem.

10. Szczewólne warunki zawospoearowania oere-
nów oraz owraniczenia w ich użyokowaniu.
Ustala się następujące ograniczenia w użytko-
waniu terenówh
1) dla terenów zieleni urządzonej (oznaczonych

na rysunku planu symbolem ZP), obowią-
zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych
z wyjątkiemh obiektów i urządzeń suużących
rekreacji i wypoczynkowi, ochronie środo-
wiska, elementów mauej architektury, sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej,

2) w obszarze objętym planem nie dopuszcza
się realizacji inwestycji, które zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska zaliczane
są do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziauywać na środowisko, a także insta-
lacji powodujących znaczne zanieczyszcze-
nia poszczególnych elementów przyrodni-
czych albo środowiska jako cauości (nie do-
tyczy obiektów handlowych oraz urządzeń
infrastruktury technicznej).

11. Zasaey moeernizacji, rozbueowy i bueowy
sysoemów komunikacji i infrasorukoury oech-
nicznej.
1) Obsuugę komunikacyjną obszaru ustala się

istniejącymi i projektowanymi ulicami we-
wnętrznymi (KDW). Wyklucza się bezpo-
średnią obsuugę komunikacyjną, ulicą klasy
lokalnej (KD-L 1/2), terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1 UT, 2 Uw/M,
6 MW/U.

2) Warunkiem realizacji inwestycji, na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami 2
Uw/M i 3 Uw/M, jest wykonanie części
ukuadu komunikacyjnego, zapewniającego
ich obsuugę komunikacyjną, tj. część ulicy
KD-L 1/2 oraz ulicy 2 KDW.

3) Ustala się kompleksowe projektowanie i re-
alizację ulic wraz z uzbrojeniem podziem-
nym.

4) W zagospodarowaniu dziauek budowlanych
należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc
postojowych dla samochodów użytkowni-

ków stauych i przebywających czasowo, w
tym również dla samochodów, z których
korzystają osoby niepeunosprawne, stosow-
nie do potrzeb wynikających z przeznacze-
nia terenuh
a) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miej-

sce postojowe na 1 mieszkanie,
b) dla zabudowy usuugowej – od 15 do 20

miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej.

5) W przypadku kolizji z projektowanym zago-
spodarowaniem terenu dopuszcza się zmia-
nę przebiegu tych sieci na warunkach okre-
ślonych przez wuaściwych zarządców.

6) Zasady obsuugi w zakresie infrastruktury
technicznejh
a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodocią-

gowej, po jej rozbudowie w uzgodnieniu
i na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, przy rozbudowie sieci nale-
ży uwzględnić wymagania przeciwpoża-
rowe,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do
systemu kanalizacji miejskiej zakończonej
oczyszczalnią ścieków za pośrednictwem
istniejących i projektowanych kanauów
sanitarnych, zakazuje się odprowadzania
ścieków sanitarnych do gruntu oraz wód
powierzchniowych,

c) odprowadzanie wód opadowych, po
wstępnym oczyszczeniu, do istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej na warun-
kach określonych przez jej zarządcę,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-
niejącego tPZ wymagana jest moderni-
zacja i rozbudowa istniejącej infrastruk-
tury elektroenergetycznej,

e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, po
jej rozbudowie.

R) W obszarze objętym planem ustala się ska-
nalizowanie istniejących cieków.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nów, o których mowa w § 2, tereny pozostają w
dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową suużącą naliczeniu
jednorazowej opuaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytuuu uchwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust, 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 6

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 30 dni od
dnia jej oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIA RADC

ELŻBIETA HORODECKA
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Załącznik nr 2 eo uchwały Raey Miejskiej
w Świeboezicach nr XXXI/174/08 z enia
4 czerwca 2008 r. (poz. 2277)

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji,
zapisanych w  planie,  inwestycji z zakresu  infrastruktury technicznej

należących do zadań wuasnych gminy i zasadach ich finansowania

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru pouożonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich skuadanie, jak również w trak-
cie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań wuasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru pouożonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w
Świebodzicach.
– analizę ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– bilans terenu objętego planem,
– analizę rynku nieruchomości.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu, przedstawione w syntezie wydatków i wpuywów.
eynteza wydatków i wpuywówh
Zestawienie poniższe stanowi bilans wydatków i efektów wynikających z realizacji ustaleń przestrzennych
zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyliczony podatek od nie-
ruchomości określony zostau dla przypadku caukowitego wykorzystania terenów przeznaczonych do zain-
westowania.

Lp. Opis nakuadów (wydatków) i efektów (wpuywów) WCDATKI WPŁCWC

1 Opracowanie dokumentacji planistycznej (urbanistycznej)
20.000

2 Prawna regulacja wuasności – wykup lub wywuaszczenie
gruntów dla realizacji ukuadu komunikacyjnego 129.799

3 Dokumentacja i nadzoryh 112.279

Dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów 80.199
Nadzór autorski 12.030
Nadzór inwestorski 20.050

4 Realizacja infrastruktury technicznejh 1.336.654

Nakuady na budowę sieci drogowej (ulice) 820.56R
Nakuady na budowę sieci wodociągowej 10R.R19
Nakuady na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 1R6.323
Nakuady na budowę sieci kanalizacji deszczowej 232.045

5 Wpuywy ze sprzedaży gruntów gminnych 1.429.899

6 Podatek od nieruchomości. Ponieważ wysokość wpuywów
z podatku od nieruchomości (grunt i budynki) jest wartością
zmienną, rosnącą w miarę zainwestowania terenów – podatek
ten wyliczony zostau jako finalny (wysokość podatku
w ostatnim roku prognozy)

481.466

Ogóuemh 1.598.732 1.911.365

W świetle prognozy skutki finansowe wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujące nakuady i efekty wyrażone w PLN przedstawiają się następującoh
– Nakuady – 1.598.R32 PLN
– bfekty – 1.911.365 PLN
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2278

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XXXI/175/08

z dnia 4 czerwca 2008 r.

w sprawie miejscowewo planu zawospoearowania przesorzennewo obszaru
zabueowy mieszkaniowej jeenoroezinnej położonewo przy ulicy Jaśminowej
                                         w Świeboezicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolityh Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2R marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. R1R
z późn. zm.) oraz w związku z uchwauą nr XIV/82/0R Rady Miejskiej
w Świebodzicach  z dnia 21 czerwca 200R r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po
stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice,
Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następujeh

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej pouożonego przy ulicy Jaśmi-
nowej w Świebodzicach.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uchwauy oraz na rysunku planu w skali 1h1000
stanowiącym zauącznik nr 1 do uchwauy. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wua-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zawarte są w zauączniku nr 2 do uchwauy. Roz-
strzygnięcia zawarte w zauączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu
symbolamih
1 ZP – teren zieleni izolacyjnej.
2 MN– teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej.
KDW –ulica wewnętrzna.

2. Usoalenia w zakresie ochrony i kszoałoowania
łaeu przesorzennewo.
1) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej (oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN) ustala się re-
alizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, możliwa jest również lokalizacja
obiektów gospodarczych związanych funk-
cjonalnie z podstawowym przeznaczeniem
terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzy-
szącychh dojść, dojazdów, obiektów mauej
architektury, ogrodów przydomowych i
ogrodzeń,
a) projekt zagospodarowania dziauki musi

uwzględniać relacje z zabudową i urzą-

dzeniem dziauek sąsiednich, a w szcze-
gólnościh charakterem zabudowy i kolo-
rystyką elewacji, a także ogrodzeniem
frontu dziauek,

b) projektowana zabudowa musi swoim
charakterem nawiązywać do uwarunko-
wań kulturowych regionu, nie może
stwarzać dysonansu z otoczeniem i win-
na szanować środowisko naturalne, za-
leca się stosowanie architektury inspiro-
wanej charakterem zabudowy regional-
nej lub dobrej klasy architektury wspóu-
czesnej,

c) zakazuje się stosowania jako materiauów
wykończeniowych plastikowych listew
elewacyjnych typu „siding”, blachy fali-
stej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefa-
brykowanych elementów betonowych,

d) zakazuje się realizacji obiektów i urzą-
dzeń, które nie są związane lub kolidują
z przeznaczeniem terenu;

2) Na terenie oznaczonym symbolem ZP ustala
się strefę zieleni izolacyjnej od projektowa-
nej obwodnicy, o szerokości wynoszącej
minimum 10,0 m,

3) Na terenie oznaczonym symbolem KDW
ustala się realizację komunikacji wewnętrz-
nej, obejmującej dojazd do dziauek wraz z
placem manewrowym.

3. Zasaey ochrony śroeowiska, przyroey i krajo-
brazu kulourowewo.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czych urządzeń przyjaznych dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się
będzie w systemie gospodarki komunalnej.

3) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych
substancji  chemicznych.

4. Zasaey ochrony ezieezicowa kulourowewo i za-
byoków oraz eóbr kuloury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
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czenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zaby-
tek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych
środków przedmiot miejsce odkrycia zabytku
oraz niezwuocznie zawiadomić o tym wuaści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli jest to niemożliwe Burmistrza Miasta
Świebodzice (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami).

5. Wymawania wynikające z poorzeb kszoałoowa-
nia przesorzeni publicznych.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obsza-

rze objętym planem takich elementów za-
gospodarowania, które swą wielkością,
formą lub kolorystyką powodują dysonans z
otoczeniem.

2) Na obszarze zabudowy i na terenach komu-
nikacji obsuugującej zabudowę wyklucza się
lokalizację urządzeń reklamowych wolno
stojących, zarówno na terenie dziauki, jak i
w przyleguym pasie drogowym.

6. Parameory i wskaźniki kszoałoowania zabueowy
oraz zawospoearowania oerenu.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MN obowiązują następujące ustale-
niah
1) powierzchnia zabudowy nie może przekra-

czać 20% powierzchni caukowitej dziauki
budowlanej,

2) wysokość projektowanej zabudowy ustala
się na dwie kondygnacje uącznie z podda-
szem użytkowym. Możliwe jest podpiwni-
czenie caukowite lub częściowe budyn-
ków,

3) poziom posadowienia parteru budynków
ustala się na 0,4 m., z tolerancją 10%, po-
nad poziom terenu mierzony przy wejściu
do budynku,

4) obowiązuje realizacja budynków o dachach
nawiązujących do zabudowy sąsiedniej. Da-
chy symetryczne, dwuspadowe o nachyle-
niu pouaci dachowych od 40O do 50O,

5) w zagospodarowaniu dziauki przeznaczonej
pod projektowaną zabudowę minimum 50%
jej powierzchni należy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zieleń
przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrod-
nicze).

R. Granice i sposoby zawospoearowania oerenów
lub obiekoów poelewających ochronie.
Obszar objęty planem miejscowym pouożony
jest w otulinie Książańskiego Parku Krajobra-
zowego, należy przestrzegać zasad zagospoda-
rowania i ochrony walorów przyrodniczo-
krajobrazowych określonych w rozporządzeniu
nr 19/98 Wojewody Waubrzyskiego z dnia 1R
grudnia 1998 r. w sprawie parków krajobra-
zowych na terenie województwa waubrzyskie-
go oraz w rozporządzeniu nr 9 Wojewody Dol-
nośląskiego z dnia 6 lipca 2000 r., zmieniają-
cym ww. rozporządzenie.

8. Szczewółowe zasaey i warunki scalania i po-
eziału nieruchomości objęoych planem.

Dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-
niowej plan ustala możliwość podziauu terenu
na dziauki budowlane zgodnie z zasadą przed-
stawioną na rysunku planu. Zasada podziauu
ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej
korektę.

9. Szczewólne warunki zawospoearowania oere-
nów oraz owraniczenia w ich użyokowaniu.
1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza

się realizacji inwestycji, które zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska zaliczane
są do przedsięwzięć  mogących znacząco
oddziauywać na środowisko, a także insta-
lacji powodujących znaczne zanieczyszcze-
nia poszczególnych elementów przyrodni-
czych albo środowiska jako cauości (nie do-
tyczy urządzeń infrastruktury technicznej).

2) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej, na jednej dziauce budowlanej
możliwe jest usytuowanie jednego budynku
mieszkalnego.

10. Zasaey moeernizacji, rozbueowy i bueowy
sysoemów komunikacji i infrasorukoury oech-
nicznej.
1) Obsuugę komunikacyjną obszaru ustala się

projektowaną ulicą wewnętrzną (KDW), mi-
nimalna szerokość ulicy w liniach rozgrani-
czających 6,0 m.

2) W zagospodarowaniu terenu należy zapew-
nić odpowiednią liczbę miejsc postojowych
dla samochodów użytkowników stauych i
przebywających czasowo, w tym również
miejsca postojowe dla samochodów, z któ-
rych korzystają osoby niepeunosprawne,
stosownie dla potrzeb wynikających z prze-
znaczenia terenu.

3) Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę
oraz gaz – z sieci miejskich.

4) Odprowadzanie ścieków bytowych i wód
opadowych do sieci miejskich.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nów, o których mowa w § 2, pozostają one w do-
tychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową suużącą naliczeniu
jednorazowej opuaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytuuu uchwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

§ 5

Wykonanie uchwauy powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 6

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 30 dni od
dnia jej oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIA RADC

ELŻBIETA HORODECKA
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Załącznik nr 2 eo uchwały Raey Miejskiej
w Świeboezicach nr XXXI/175/08 z enia
4 czerwca 2008 r. (poz. 2278)

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

należących do zadań wuasnych gminy i zasadach ich finansowania

1. Rozsorzywnięcie o sposobie rozpaorzenia uwaw eo projekou planu zawospoearowania przesorzennewo
obszaru zabueowy mieszkaniowej jeenoroezinnej położonewo przy ulicy Jaśminowej w Świeboezicach.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich skuadanie, jak również w trak-
cie dyskusji publicznej.

2. Rozsorzywnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesoycji z zakresu infrasorukoury oech-
nicznej należących eo zaeań własnych wminy oraz zasaeach ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pouożo-
nego przy ulicy Jaśminowej w Świebodzicach.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i
wpuywów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz trans-
formację terenu.

2279

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
NR XXV/222/08

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowewo planu zawospoearowania przesorzennewo
obszaru położonewo w rejonie ulic Moniuszki – Garbarskiej – Mickiewicza
                               – Połueniowej w Wałbrzychu

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmia-
nami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2R marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. R1R,
ze zmianami), oraz na podstawie uchwauy nr LIII/403/06 Rady Miejskiej
Waubrzycha z dnia 26 czerwca 2006 roku, Rada Miejska Waubrzycha po
stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z ustaleniami etudium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Waubrzycha,
zatwierdzonego uchwauą nr XI/154/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku i zmie-
nionego uchwauą Rady Miejskiej Waubrzycha nr XII/142/03 z dnia 10 lipca
2003 roku, oraz uchwauą XXII/19R/08 z dnia 28 marca 2008 uchwala, co
następujeh

R o z d z i a u   1

Usoalenia wsoępne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru pouożonego w rejonie ulic Mo-
niuszki – tarbarskiej – Mickiewicza – Pouudnio-
wej w Waubrzychu.

2. Integralną częścią miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru pouożonego
w rejonie ulic Moniuszki – tarbarskiej – Mickie-
wicza – Pouudniowej w Waubrzychu są zauączniki
do uchwauyh
1) nr 1 – rysunek planu w skali 1h1000;
2) nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia

uwag wniesionych do wyuożonego do pu-

blicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

3) nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do za-
dań wuasnych gminy, oraz o zasadach ich fi-
nansowania.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwauy
jest mowa oh

1. Uchwale – rozumie się przez to niniejszą
uchwauę.

2. Planie miejscowym – rozumie się przez to
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w § 1 niniejszej
uchwauy.
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3. Przepisach szczewólnych – rozumie się przez to
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem,
wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych.

4. Rysunku planu – rozumie się przez to graficzny
zapis planu, będący zauącznikiem graficznym nr
1 do niniejszej uchwauy, przedstawiony na ma-
pie ewidencyjnej z elementami sytuacyjno-
wysokościowymi w skali 1h1000.

5. Zaeaniach celu publicznewo – rozumie się przez
to inwestycje celu publicznego, na obszarze
przestrzeni publicznej objętym planem miej-
scowym.

6. Terenie – rozumie się przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem, na którym obo-
wiązują określone ustalenia odnośnie przezna-
czenia, sposobu zagospodarowania oraz zabu-
dowy.

R. Przeznaczeniu poesoawowym oerenu – rozumie
się przez to dominującą funkcję wyznaczoną
do lokalizacji w danym terenie. Wprowadzenie
innych niż podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne, pod warunkiem speunienia ustaleń
szczegóuowych niniejszej uchwauy.

8. Przeznaczeniu uzupełniającym oerenu – rozu-
mie się przez to funkcję uzupeuniającą, wyzna-
czoną dla danego terenu lub dziauki, która nie
może być zrealizowana bez funkcji podstawo-
wej.

9. Nieprzekraczalnej linii zabueowy – rozumie się
przez to linię ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się wznoszenie budynków.

10. Obowiązującej linii zabueowy – rozumie się
przez to linię, na której musi być usytuowane,
co najmniej 80% duugości zewnętrznych ścian
frontowych budynków. Linia ta może być
przekroczona od strony drogi na wysokości
powyżej 2,5 m od poziomu terenu lub trotuaru
przezh balkony, gzymsy, okapy, reklamy i ele-
wacyjne elementy dekoracyjne, na odleguość
do 1,2 m.

11. Wysokości bueynku – rozumie się przez to
wysokość liczoną od rzędnej terenu przed wej-
ściem guównym do budynku do najwyższego
punktu jego konstrukcji.

12. Poziomie oerenu – rozumie się przez to rzędną
terenu nad poziomem morza przed wejściem
guównym do budynku, bądź jego samodzielnej
części, niebędącym wyuącznie wejściem do
pomieszczeń gospodarczych lub technicznych.

13. Koneywnacji – rozumie się przez to poziomą,
nadziemną lub podziemną część budynku, za-
wartą między poduogą na stropie lub warstwą
wyrównawczą na gruncie, a górną powierzch-
nią poduogi bądź warstwy osuaniającej izolację
cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią.
Za kondygnację uważa się także poddasze oraz
poziomą część budynku, stanowiącą prze-
strzeń na urządzenia techniczne, mającą wyso-
kość w świetle większą niż 1,9 m.

14. Koneywnacji naziemnej – rozumie się przez to
kondygnację, której nie mniej niż pouowa wy-
sokości w świetle co najmniej z jednej strony

budynku znajduje się powyżej poziomu terenu,
a także każdą usytuowaną nad nią kondygna-
cję.

15. Dachach wielospaeowych – rozumie się przez
to dachy, o spadkach w co najmniej dwóch
pouaciach.

16. Inoensywności zabueowy – rozumie się przez
to stosunek powierzchni caukowitej budynków
i budowli do powierzchni dziauki budowlanej.

1R. Powierzchni całkowioej zabueowy – rozumie
się przez to sumę powierzchni wszystkich
kondygnacji obiektów budowlanych, mierzo-
nych po zewnętrznym obrysie przegród ze-
wnętrznych.

18. Powierzchni zabueowy – rozumie się przez to
powierzchnię budynku w poziomie terenu, nie
wliczając części budynku nad terenem ani ta-
rasów otwartych i zadaszonych.

19. Powierzchni oerenu biolowicznie czynnej – ro-
zumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodę powierzchniową na dziau-
ce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni
tarasów i stropodachów, urządzonych jako
staue trawniki lub kwietniki na poduożu zapew-
niającym ich naturalną wegetację.

20. Urząezeniach oowarzyszących – rozumie się
przez to wszelkie urządzenia niezbędne do ob-
suugi danego terenu w zakresie infrastruktury
technicznej.

21. Zabueowie mieszkaniowej wieloroezinnej –
rozumie się przez to budynek mieszkalny za-
wierający 2 lub więcej mieszkań, lub zespóu ta-
kich budynków na dziauce budowlanej.

22. Mieszkaniu – rozumie się przez to zespóu po-
mieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, ma-
jących odrębne wejście, wydzielony stauymi
przegrodami budowlanymi, speuniający nie-
zbędne warunki do stauego pobytu ludzi i pro-
wadzenia samodzielnego gospodarstwa do-
mowego.

23. Usłuwach nieuciążliwych – rozumie się przez to
usuugi, które nie należą do przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziauywać na środowisko,
dla których jest lub może być wymagane spo-
rządzanie raportu oddziauywania przedsięwzię-
cia na środowisko, w rozumieniu ustawy Pra-
wo ochrony środowiska.

24. Dominancie – rozumie się przez to element
zabudowy przewyższający od 1 do 5 m wyso-
kość bryuy budynku na powierzchni w rzucie
poziomym do 20 m², wyróżniający się uksztau-
towaniem i kolorystyką, z zaleceniem zasto-
sowania urozmaiconego detalu architektonicz-
nego.

25. Subeominancie – rozumie się przez to element
zabudowy przewyższający od 0,5 do 2,0 m
wysokość bryuy budynku na elewacji lub kale-
nicy budynku, wyróżniający się uksztautowa-
niem, kolorystyką i fakturą materiauów obudo-
wy, z zaleceniem zastosowania urozmaiconego
detalu architektonicznego.

26. Terenach zeewraeowanych – rozumie się przez
to obszary zdegradowane przez eksploatację
surowców mineralnych, nieurządzone skuado-
wiska odpadów komunalnych i przemysuowych
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oraz tereny skażone przez substancje chemicz-
ne.

2R. Soawce procenoowej – rozumie się przez to
stawkę procentową, stanowiącą podstawę do
określania opuaty, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§ 3

Zakres ustaleń planu miejscowego obejmujeh
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania.

2. Zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennego.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóuczesnej.

5. Wymagania wynikające z potrzeby ksztautowa-
nia przestrzeni publicznych.

6. Parametry i wskaźniki ksztautowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy.

R. tranice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w
tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych.

8. ezczegóuowe zasady i warunki scalania i po-
dziauu nieruchomości.

9. ezczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej.

11. eposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów.

12. etawki procentowe, na podstawie których
ustala się opuatę, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§ 4

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu miejsco-
wegoh
1) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;

3) oznaczenia poszczególnych terenów o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-
dowy;

5) granice strefy „A” ochrony konserwatorskiej;
6) oznaczenia obiektów wpisanych do rejestru i

ewidencji zabytków.
2. Pozostaue oznaczenia graficzne mają charakter

informacyjny.

§ 5

Ogólne zasady ochrony i ksztautowania uadu prze-
strzennego.
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów

obowiązujące na obszarze objętym planemh
1) ksztautowanie zabudowy winno nawiązywać

do istniejącychh
a) walorów krajobrazowych,
b) architektury otoczenia,
c) zabudowy sąsiedniej,
d) skali, formy, detali architektonicznych i

materiauów charakterystycznych dla regio-
nalnego budownictwa,

e) rzeźby terenu;
2) do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza

się dotychczasowe użytkowanie terenów i
obiektów;

3) dopuszcza się organizację imprez masowych
na terenachh ulic, usuug oraz parku Izettrit-
zów.

2. Na terenach, na których rysunek planu miejsco-
wego nie określa obowiązujących i nieprzekra-
czalnych linii zabudowy, minimalna odleguość li-
nii zabudowy od linii rozgraniczających ulic – 4
m.

3. Na obszarze objętym planem miejscowym tereny
górnicze, a także narażone na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się
mas ziemnych nie występują.

4. Na obszarze objętym planem miejscowym nie
wyznacza się terenów podlegające podziauowi i
scaleniu nieruchomości.

5. Na obszarze objętym planem miejscowym ob-
szary o tymczasowym zagospodarowaniu, urzą-
dzaniu i użytkowaniu nie występują.

6. Na obszarze objętym planem miejscowym nie
wyznacza się terenów zdegradowanych, wyma-
gających rekultywacji.

R. Na obszarze objętym planem miejscowym nie
wyznacza się terenów rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży ponad
2000 m2.

§ 6

Ogólne zasady rozwoju infrastruktury technicznej.
1. Realizacja ukuadu komunikacyjnego powinna

obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia
technicznego.

2. W liniach rozgraniczających ulic dopuszcza sięh
a) korekty uuków dróg w celu poprawy warun-

ków widoczności i bezpieczeństwa ruchu;
b) korekty istniejących przebiegów ulic;
c) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej

na warunkach określonych w przepisach
szczególnych, w oparciu o sporządzone do-
kumentacje techniczne, uzgodnione z zarząd-
cami ulic;

d) lokalizację urządzeń obsuugi komunikacji zbio-
rowejh przystanków i zatok autobusowych;

e) lokalizację nieograniczających bezpieczeń-
stwa ruchu reklam, zgodnie z ustaleniami dla
poszczególnych terenów.

3. Wszystkie liniowe elementy infrastruktury tech-
nicznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
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należy usytuować pod ziemią, z przebiegiem w
liniach rozgraniczających ulic, po uzgodnieniu z
ich zarządcami.

4. W sytuacjach uzasadnionych względami tech-
nicznymi bądź bezpieczeństwa, dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza ukuadem ulic, pod
warunkiem zachowania ustaleń przepisów
szczególnych i po uzgodnieniu z wuaścicielami
terenów.

5. Na terenach objętych planem inwestycje oraz
zmiany w zakresieh zaopatrzenia wh ciepuo, wo-
dę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunika-
cyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji
urządzeń technicznych, wymagają uzgodnienia z
administratorami sieci.

6. Wykonanie trwauych nawierzchni ulic wskazane
jest poprzedzić zakończeniem prac związanych z
realizacją infrastruktury technicznej.

R. Nie dopuszcza się prowadzenia napowietrznych
elementów infrastruktury technicznej w strefie
A ochrony konserwatorskiej.

8. Zakaz lokalizacji instalacji gazowych oraz wen-
tylacyjnych na elewacjach budynków.

§ R

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie zaopatrzenia w wodę.
1. Ustala się zaopatrzenie dla celów socjalno-

-bytowych, usuugowych i przeciwpożarowych
przez odcinki istniejącego i projektowanego sys-
temu wodociągowego.

2. Ustala się lokalizację rozdzielczej sieci wodocią-
gowej w terenie zabudowanym lub przewidzia-
nym do zabudowy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków dostępności do wo-
dy dla celów przeciwpożarowych.

§ 8

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie kanalizacji sanitarnej.
1. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do gruntu, wód powierzchnio-
wych oraz podziemnych.

2. Ustala się nakaz odprowadzania ścieków byto-
wych do miejskiego systemu kanalizacji, weduug
technicznych warunków przyuączenia.

3. Ustala się zakaz lokalizacji bezodpuywowych
zbiorników na nieczystości puynne w zabudowie
mieszkalnej i usuugowej.

4. Ustala się wymóg podczyszczania ścieków
przemysuowych przed odprowadzeniem do kana-
lizacji bytowej, zgodnie z warunkami określony-
mi przez administratora sieci.

5. Ustala się zakaz odprowadzania ścieków byto-
wych i przemysuowych do kanalizacji deszczo-
wej.

§ 9

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie odprowadzania wód opadowych.
1. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych

poprzez sieci kanalizacji deszczowej, do istnieją-
cych cieków, za zgodą ich zarządcy.

2. Odprowadzenie zanieczyszczonych wód opado-
wych we wuasnym zakresie, wstępne ich
oczyszczenie i odprowadzanie do kanalizacji
deszczowej z utwardzonych parkingów oraz ulic
o nawierzchni utwardzonej, narażonych na ska-
żenie substancjami ropopochodnymi i chemicz-
nymi, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz
warunkami określonymi przez administratora
sieci.

3. Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej po uzgodnieniu z administratorem.

§ 10

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie gospodarki odpadami przewiduje obowią-
zek gromadzenia i utylizacji stauych odpadów byto-
wo-gospodarczych weduug przyjętego na terenie
gminy programu gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami szczególnymi, a w szczególnościh
1. tromadzenie stauych odpadów bytowo-

gospodarczych w szczelnych pojemnikach, zlo-
kalizowanych na posesjach, przy zapewnieniu
ich systematycznego wywozu na zorganizowane
wysypisko odpadów komunalnych.

2. Wyznaczenie miejsc segregacji odpadów stauych
na terenach za wyjątkiem dróg publicznych, w
uzgodnieniu z ich zarządcą.

§ 11

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie zaopatrzenia w ciepuo.
1. Ustala się nakaz wykorzystywania nieuciążli-

wych źródeu ciepua, w tej liczbieh energii elek-
trycznej, gazu, oleju opauowego lub innych eko-
logicznych źródeu energii o wysokiej efektywno-
ści i niskiej emisji zanieczyszczeń.

2. Ustala się zakaz budowy nowych kotuowni. Do-
puszcza się modernizacje istniejących kotuownia
na opau stauy.

3. W przypadku zorganizowanego systemu ogrze-
wania, ustala się rozprowadzenie ciepua poprzez
podziemne sieci ciepuownicze.

§ 12

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie zaopatrzenia w gaz.
1. Rozbudowa i modernizacja rozdzielczej sieci

gazowej niskiego ciśnienia na terenach istnieją-
cego oraz nowego zainwestowania, weduug
technicznych warunków przyuączenia.

2. Dopuszczenie prowadzenie odcinków sieci poza
liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z
wuaścicielami nieruchomości, wymaga formalno-
-prawnego ustalenia zasad dostępności w sytu-
acjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.

§ 13

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie dostarczania energii elektrycznej i jej prze-
syuu.
1. Dopuszcza się lokalizację suupowych stacji trans-

formatorowych na dziaukach inwestorów, z za-
chowaniem warunków technicznych wydanych
przez zarządcę sieci elektroenergetycznej.
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2. Zakazuje się budowy nowych napowietrznych
sieci elektroenergetycznych.

3. Zaleca się wymianę istniejących sieci elektro-
energetycznych napowietrznych na podziemne.

4. Dopuszcza się przebieg lokalnych linii elektro-
energetycznych na terenach przewidzianych pod
rozwój zabudowy w liniach rozgraniczających
ulic, z wyuączeniem jezdni.

5. Ustala się rozbudowę kablowej sieci elektrycznej
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
dla zasilania terenów nowego zainwestowania,
weduug technicznych warunków przyuączenia, z
zachowaniem normatywnych odleguości od bu-
dynków i od innych sieci infrastruktury.

§ 14

Obsuuga obszaru objętego planem miejscowym w
zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną.
1. Ustala się rozbudowę kablowych przewodów

telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczających
ulic z wyuączeniem jezdni, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami o lokalizacji sieci oraz tech-
nicznymi warunkami przyuączenia operatorów.

2. Dopuszcza się lokalizację masztów telekomuni-
kacyjnych wyuącznie na terenie nieruchomości
przy ul. tuowackiego 8, o wysokości do 25 m,
po speunieniu kryteriów ochrony zdrowia ludzi,
w związku z emisją promieniowania elektroma-
gnetycznego.

§ 15

Obsuuga obszaru objętego planem w zakresie melio-
racji.
1. Dopuszcza się zmianę przebiegu cieków wod-

nych przebiegających przez tereny poszczegól-
nych funkcji.

2. Wzduuż cieków wodnych zaleca się na terenach
niezabudowanych zachowanie stref, o szeroko-
ści minimum 1,5 m od granicy cieków wolnych
od zainwestowania, w tym lokalizacji ogrodzeń,
celem zapewnienia możliwości wykonania prac
konserwacyjnych.

3. Na obszarach, o których mowa w ust. 3, do-
puszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hy-
drotechnicznych oraz melioracyjnych.

§ 16

Ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych
dla następujących funkcjih
1. Mieszkaniowa – 1 miejsce postojowe, w tym

garaż, na 1 lokal mieszkalny.
2. Administracyjnej – 1 miejsce postojowe na 50

m2 powierzchni użytkowej, w tym garaż.
3. Usuugh zdrowia, handlu i gastronomii – 1 miejsce

postojowe na 65 m2 powierzchni użytkowej, w
tym garaż.

4. Usuug hotelowych i pensjonatowych – 1 miejsce
postojowe na 2 uóżka, w tym garaż.

5. Usuugh oświaty, opieki socjalnej, sportu i rekre-
acji – 1 miejsce postojowe na 10 użytkowni-
ków, w tym garaż.

6. ekuadów, magazynów oraz zakuadów produkcyj-
no – usuugowych – 1 miejsce postojowe na 4
zatrudnionych, w tym garaż.

§1R

Zasady zagospodarowania terenów i obiektów
podlegających ochronie konserwatorskiej.
1. W granicach wyznaczonej na rysunku planu

miejscowego strefy „A” ochrony konserwator-
skiejh
1) ustala się wymóg konserwacji zachowanych

obiektów ujętych w rejestrze zabytków i
gminnej ewidencji zabytków;

2) dla nowych inwestycji dopuszcza się rozsze-
rzenie lub uzupeunienie już istniejących form
zainwestowania terenów oraz obiektów, pod
warunkiem że nie będzie ono kolidować z ich
historycznym charakterem;

3) ustala się ochronę konserwatorska zabytków
niewpisanych do rejestru zabytków, ujętych
w gminnej ewidencji zabytków oraz poddanie
restauracji i modernizacji technicznej zacho-
wanych obiektów zabytkowych, z zaleceniem
dostosowania projektowanej funkcji do histo-
rycznego przeznaczenia obiektu;

4) nakazuje się podtrzymanie funkcji historycz-
nie utrwalonych oraz dostosowanie wspóu-
czesnego przeznaczenia do wartości zabyt-
kowych zespouu i jego poszczególnych obiek-
tów, z eliminacją funkcji degradujących i
uciążliwych;

5) zakazuje się stosowania materiauów dachów-
kopodobnych;

6) ustala się zakaz lokalizacji nowych, naziem-
nych sieci infrastruktury technicznej.

2. W granicach obszaru objętego planem miejsco-
wym zlokalizowane są obiekty znajdujące się w
rejestrze zabytków architektury i budownictwa,
objęte rygorami prawnymi wynikającymi z treści
przepisów szczególnychh
1) etare Miasto – ukuad urbanistyczny, w reje-

strze zabytków nr 683/Wu, po zmianie reje-
stru nr R12/683/WŁ, z datą wprowadzenia
8.12.19RR roku;

2) zamek Izettritzów, ul. Zamkowa 4, 4a,
obecnie Wyższa ezkoua Zawodowa, w reje-
strze zabytków nr 661, po zmianie rejestru nr
689/661, z datą wprowadzenia 19.03.1960
roku;

3) park Izettritzów, w rejestrze zabytków nr
683/Wu, po zmianie rejestru nr 694/969/WŁ,
z datą wprowadzenia 2R.12.1983 roku;

4) oficyna mieszkalna I w zespole zamkowym,
ul. Muynarska 18b, w rejestrze zabytków nr
1338/Wu, po zmianie rejestru nr
691/1338/WŁ, z datą wprowadzenia
0R.05.1991 roku;

5) oficyna mieszkalno-gospodarcza, obecnie ga-
raże II w zespole zamkowym, ul. Muynarska
18c, w rejestrze zabytków nr 1338/Wu, po
zmianie rejestru nr 691/1338/WŁ, z datą
wprowadzenia 0R.05.1991 roku;

6) willa w zespole zamkowym, w rejestrze za-
bytków nr 133R/Wu, ul. Moniuszki 43, po
zmianie rejestru nr 692/133R/WŁ, z datą
wprowadzenia 0R.05.1991 roku;

R) willa, ul. Zamkowa 2, w rejestrze zabytków
nr R35/Wu, po zmianie rejestru nr
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690/R35/WŁ, z datą wprowadzenia
20.08.19R9 roku;

8) dom mieszkalny, obecnie eOZ, ul. Zamkowa
3, w rejestrze zabytków nr 1314/1-2/Wu, po
zmianie rejestru nr 693/1314/1-/WŁ, z datą
wprowadzenia 21.02.1991roku;

9) wozownia, obecnie nieużytkowana, ul. Zam-
kowa 3a, w rejestrze zabytków nr 1314/1-
2/Wu, po zmianie rejestru nr 693/1314/1-
/WŁ, z datą wprowadzenia 21.02.1991roku;

10) dom mieszkalny „Florianka”, ul. Moniuszki
23, w rejestrze zabytków nr 668, z datą
wprowadzenia 30.03.1960 roku.

3. Dla obiektów znajdujących się w wykazie gmin-
nej ewidencji zabytków ustala sięh
1) nakaz zachowania budynków w zakresieh

bryuy, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia
dachu, ukuadu oraz wystroju elewacji, pier-
wotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej;

2) zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny
ze stylem obiektu w zakresie stosowanych
materiauów zewnętrznych i kolorystyki;

3) nakaz odtworzenia historycznych podziauów,
detalu i kolorów, zgodnie z ich pierwowzo-
rem, przy remoncie elewacji;

4) nakaz dostosowania do pierwotnej formy hi-
storycznej oraz podziauów przy wymianie
stolarki;

5) nakaz zachowania lub przywrócenia pierwot-
nego rodzaju pokrycia w zakresie formy i ma-
teriauu przy wymianie pokrycia dachu.

4. Na obszarze objętym strefą A ochrony konser-
watorskiej obowiązują zasady określone dla stre-
fy OW wokóu stanowisk archeologicznych, z
ustaleniem obowiązkuh
1) poprzedzenia wszelkich prac ziemnych bada-

niami archeologicznymi;
2) zabezpieczenia nadzoru archeologicznego

przy prowadzonych robotach ziemnych.
5. Rozbiórka obiektów budowlanych, znajdujących

się w gminnej ewidencji zabytków architektury i
budownictwa, może zostać uzależniona przez
wuaściwego konserwatora zabytków od wcze-
śniejszego wykonania kart ewidencyjnych za-
bytku architektury i budownictwa, zgodnie z in-
strukcją Krajowego Ośrodka Badań i Dokumen-
tacji Zabytków w Warszawie, zawierającychh in-
formacje o obiekcie, ocenę wpuywu wyburzenia
na zachowanie ukuadu urbanistycznego oraz
ocenę wartości zabytkowej.

§ 18

Zasady zagospodarowania i ochrony zieleni.
1. Ustala się lokalizację szpalerów zieleni wysokiej

na terenach o symbolachh RKDL, 28KDD i
18KDPJ.

2. Ustala się lokalizację wielopiętrowej zieleni,
uksztautowanej na terenach o symbolachh
1RUN/ZP/U, 22ZP, 25ZP, 35ZP, 9U/MW,
12U/MW, z zachowaniem naturalnej formy ro-
ślinności.

3. Obowiązuje zachowanie i ochrona obiektów
wyszczególnionych jako chronione, w tym sta-
rodrzewu na terenie 8UO/U.

4. W zakresie zagospodarowania zielenią,
uwzględnić należyh
1) zachowanie istniejącego drzewostanu, z do-

puszczeniem likwidacji roślin kolidujących z
lokalizacją projektowanych ulic i placów;

2) projektowanie i prowadzenie prac ziemnych
oraz melioracyjnych w sposób nieniszczący
drzew;

3) odtwarzanie i uzupeunianie ubytków trwauymi,
duugowiecznymi gatunkami drzew, szczegól-
nie rodzimych, poza obszarami, na których
zadrzewienie jest niewskazane.

§ 19

Na terenie objętym planem miejscowym ustala się
następujące zasady zagospodarowania obszarów
potencjalnie zagrożonych wodami spuywającymi z
terenów górskich, w szczególności Kanauu Peucznicy.
1. Zakaz gromadzenia ścieków, środków chemicz-

nych i innych materiauów, które mogą zanieczy-
ścić wody powierzchniowe i podziemne.

2. Zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów, w tym ich skuadowania.

3. Wymóg systematycznego oczyszczania i kon-
serwacji cieków wodnych.

4. W nowo realizowanych obiektach należy stoso-
wać wodoodporne konstrukcyjne oraz wodood-
porne materiauy wykończeniowe.

§ 20

Na terenie objętym planem miejscowym ustala się
następujące zasady zagospodarowania, wynikające
z potrzeby ochrony środowiskah
1. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń usuu-

gowych, zaliczonych do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziauywać na środowisko,
wymagających sporządzenia raportu o oddziauy-
waniu przedsięwzięcia na środowisko, z wyjąt-
kiem inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej oraz masztu telekomunikacyjnego, wy-
mienionego w paragrafie 14 ust. 2.

2. Ograniczenie uciążliwości prowadzonej dziaual-
ności w zakresie emisjih hauasu, wibracji, zanie-
czyszczeń powietrza, substancji zuowonnych
oraz niejonizującego promieniowania elektroma-
gnetycznego, do granic wuasności terenu, na ja-
kim jest lokalizowana.

3. Dla terenów utwardzonych placów postojowych
i parkingów należy zaprojektować instalacje
uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń ro-
popochodnych do poduoża oraz wód grunto-
wych.

4. Zalecane stosowanie utwardzonych nawierzchni
ulic i placów z kostki kamiennej.

5. Dopuszczalne wartości progowe poziomu hauasu
w środowisku, wyrażone równoważnym pozio-
mem dźwięku wynosząh 65 dB w dzień i 55 dB
w nocy.

6. Wymóg dziauań na rzecz poprawy stanu środo-
wiska, niezależnie od funkcji terenu.

§ 21

Na terenie objętym planem miejscowym ustala się
następujące ogólne zasady podziauu terenów na
dziauki budowlaneh
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1. W zakresie dostępności dziauek, wykonywanie
podziauów w sposób zapewniający dostępność
do ulic publicznych;

2. Minimalna szerokość frontu dziauki budowlanej –
14 m.

§ 22

Na terenie objętym planem miejscowym ustala się
tereny stanowiące zadania celu publicznegoh
Ulic publicznych, oznaczonych symbolamih 15KDZ,
RKDL, 1KDD, 3KDD, 13KDD, 16KDD, 28KDD,
36KDD, 3RKDD, 4KDPJ, 18KDPJ, 20KDPJ,
23KDPJ, 24KDW, 33KDW.
Usuug i administracjih 11UA/U.
Infrastruktury technicznejh 26b.
Zieleni 22ZP, 25ZP, 35ZP.

§ 23

Na terenie objętym planem miejscowymh
1. blementami przestrzeni publicznej są terenyh

1) usuug;
2) zielenih izolacyjnej, parków i skwerów;
3) ulic, parkingów oraz placów postojowych;
4) ciągów i przejść pieszych.

2. Na terenach objętym planem miejscowym obo-
wiązuje zakaz likwidacji zaznaczonych na rysun-
ku planu ciągów i przejść pieszych.

3. Na obszarze objętym planem miejscowym obo-
wiązujeh
1) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgrani-

czających ulicy zbiorczej, lokalnej i terenu
3KDD;

2) zakaz montowania reklam o powierzchni
większej niż 4 m² na elewacjach budynków;

3) dopuszczenie lokalizacji reklam o powierzchni
większej niż 2 m² w odleguości nie mniejszej
niż 30 m od siebie;

4) dopuszczenie lokalizacji reklam w postaci
szyldów o powierzchni nie większej niż 0,5
m² na parterach budynków, gdzie prowadzo-
na jest dziaualność gospodarcza.

R o z d z i a u   2

Przepisy szczewółowe

§ 24

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 1KDD ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy dojazdowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 1KDD ustala się następujące warunki i zasa-
dy zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających od R

do 10 m;
2) odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej;
3) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
4) obustronne chodniki;
5) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
6) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 1KDD obowiązuje zakazh

wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-
zanych z przeznaczeniem podstawowym i uzu-
peuniającym terenu;
dokonywania podziauów za wyjątkiem porząd-
kujących stan wuasnościowy zgodnie z liniami
rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 1KDD dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 1KDD stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 25

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 2MW/U ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 2MW/U ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków podlegających
ochronie konserwatorskiej;

2) przejścia piesze i przejazdy w kondygnacji
przyziemnej w miejscach oznaczonych na ry-
sunku planu;

3) wykończenie elewacji wykonane będzie w
technologiach tynkarskich, z użyciem kamie-
nia naturalnego lub jego imitacji;

4) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwatorskiej.

3. Na terenie 2MW/U obowiązuje zakazh
1) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

2) stosowania pokryć dachów z tuoczonych
elementów blaszanych;

3) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

4) lokalizacji projektowanych obiektów gospo-
darczych i garażowych o formie niedostoso-
wanej do budynków mieszkalnych;

5) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

6) wydzielania dziauek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 100 m2.

4. Na terenie 2MW/U dopuszcza sięh
1) nowo projektowane obiekty gospodarcze i

garażowe o formie dostosowanej do budyn-
ków mieszkalnych;

2) budowę, przybudowę i rozbudowę na dziau-
kach niezabudowanych budynkami podlega-
jącymi ochronie konserwatorskiej, pod wa-
runkiem żeh
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a) wskaźnik intensywności zabudowy na
dziauce nie będzie większy niż 3,0,

b) powierzchnia biologicznie czynna na zabu-
dowywanej dziauce nie będzie mniejsza niż
10%,

c) w wypadku zastosowania dachu strome-
go, jego wysokość nie powinna przewyż-
szyć gzymsu o 5 m,

d) zachowane lub odtworzone zostaną ist-
niejące detale architektoniczne,

e) utrzymany zostanie ukuad okien w rytmie
pionowych osi;

f) wysokość zabudowy wyniesie R – 15 m;
3) lokalizację nośników reklamowych, speuniają-

cych uwarunkowania § 23 ust. 3 pkt 2–4.
5. Na terenie 2MW/U obowiązuje stawka procen-

towa suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 2 MW/U ochronie konserwatorskiej
podlegają budynkih
1) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 23, wpisany

do rejestru zabytków,
2) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 25;
3) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 2R;
4) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 29;
5) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 31;
6) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 33;
R) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 35;
8) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 3R;
9) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 39;

10) budynek przemysuowy, ul. Niska 3.

§ 26

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 3KDD ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy dojazdowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 3KDD ustala się następujące warunki i zasa-
dy zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających od R

do 16 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) obustronne chodniki;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 3KDD obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 3KDD dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 3KDD stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 2R

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 4KDPJ ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica pieszo-jezdna klasy dojaz-

dowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 4KDPJ ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-

cych 3 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) zalecana nawierzchnia brukowana;
4) place brukowane lub wyuożone granitowymi

puytami posadzkowymi, z elementami mauej
architektury;

5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 4KDPJ obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 4KDPJ dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 4KDPJ stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 28

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 5MW/U ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 5MW/U ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków podlegających
ochronie konserwatorskiej;

2) w wypadku zastosowania dachu stromego,
jego wysokość nie powinna przewyższyć
gzymsu o 5 m;

3) wykończenie elewacji wykonane będzie w
technologiach tynkarskich, z użyciem kamie-
nia naturalnego lub jego imitacji;

4) zachowanie istniejących ogrodzeń kamien-
nych i wykonanych z elementów kowalskich;
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5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 5MW/U obowiązuje zakazh
1) lokalizacji projektowanych obiektów gospo-

darczych i garażowych o formie niedostoso-
wanej do budynków mieszkalnych;

2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw
sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

3) stosowania pokryć dachów z imitujących tra-
dycyjne materiauów budowlanych i tuoczo-
nych pokryć blaszanych;

4) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

5) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

6) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budynków

R) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

8) wydzielania dziauek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 200 m2.

4. Na terenie 5MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-

wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) budowę i rozbudowę na dziaukach niezabu-

dowanych budynkami podlegającymi ochro-
nie konserwatorskiej, pod warunkiem żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 4,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna na zabu-

dowywanej dziauce nie będzie mniejsza niż
30 %,

c) utrzymany zostanie ukuad okien w rytmie
pionowych osi,

d) okna, poza witrynami parteru będą w for-
mie prostokątów, o duuższych bokach usy-
tuowanych pionowo i uącznej powierzchni
otworów od strony ulicy nieprzekraczają-
cej powierzchni pozostauej części elewacji,

e) wysokość zabudowy wyniesie 10 – 14 m.
5. Na terenie 5MW/U obowiązuje stawka procen-

towa suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 5MW/U ochronie konserwatorskiej
podlegają budynkih
1) dom mieszkalny, ul. tarbarska 3;
2) dom mieszkalny, ul. tarbarska 4;
3) dom mieszkalny, ul. Muynarska 1R.

§ 29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 6U/MW ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh usuugi;
2) uzupeuniająceh zabudowa mieszkaniowa wie-

lorodzinna.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-

nia 6U/MW ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah

zabudowa mieszkaniowa powyżej pierwszej
kondygnacji;
lokale mieszkalne o powierzchni nie mniejszej niż
150 m² użytkowej każdy;
przejścia piesze w kondygnacji przyziemnej w
miejscu oznaczonym na rysunku planu;
w wypadku zastosowania dachu stromego, jego
wysokość nie powinna przewyższać gzymsu o 5
m;
wykończenie elewacji wykonane będzie w tech-
nologiach tynkarskich, z użyciem kamienia natu-
ralnego lub jego imitacji;
zachowanie istniejących ogrodzeń kamiennych i
wykonanych z elementów kowalskich;
zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwatorskiej.

3. Na terenie 6MW/U obowiązuje zakazh
1) lokalizacji projektowanych obiektów gospo-

darczych i garażowych o formie niedostoso-
wanej do budynków mieszkalnych;

2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw
sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

3) stosowania pokryć dachów z tuoczonych
elementów blaszanych;

4) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

5) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

6) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budynków

R) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

8) wydzielania dziauek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 150 m2.

4. Na terenie 6MW/U dopuszcza sięh
1) budowę i rozbudowę na dziaukach niezabu-

dowanych budynkiem podlegającym ochronie
konserwatorskiej, pod warunkiem żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 3,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna na zabu-

dowywanej dziauce nie mniejsza niż 15 %,
c) utrzymany zostanie ukuad okien w rytmie

pionowych osi,
d) okna, poza witrynami parteru w formie

prostokątów, o duuższych bokach usytu-
owanych pionowo i uącznej powierzchni
otworów od strony ulicy nieprzekraczają-
cej powierzchni pozostauej części elewacji,

e) wysokość nowej zabudowy 8 – 15 m;
2) lokalizację reklam, jeśli speunione będą uwa-

runkowania § 23 ust. 3 pkt 2–4.
5. Na terenie 6MW/U obowiązuje stawka procen-

towa suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

§ 30

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 7KDL ustala się przeznaczenieh

1) podstawoweh ulica klasy lokalnej;
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2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-

nia RKDL ustala się następujące warunki i zasa-
dy zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-

cych – 15 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) obustronne chodniki o szerokości co najmniej

1,5 m;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
5) dopuszczenie uzupeuniania ukuadu alei nasa-

dzeniami wuaściwych gatunków drzew z usu-
nięciem okazów chorych;

6) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie RKDL obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie RKDL dopuszcza się realizację i mo-
dernizację uzbrojenia technicznego, znajdującego
się w obrębie pasa drogowego, na warunkach
określonych przez administratora ulicy.

5. Dla terenu RKDL stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 31

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 8UO/U ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh usuugi oświaty;
2) uzupeuniająceh

a) usuugi nieuciążliwe poza usuugami produk-
cji, zajmujące do 30 % caukowitej po-
wierzchni zabudowy,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-

nia 8UO/U ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) usuugi nieuciążliwe, pod warunkiem że zaj-

mować będą do 30 % caukowitej powierzchni
zabudowy;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, pod
warunkiem że zajmować będzie do 40 % cau-
kowitej powierzchni zabudowy;

3) zachowanie istniejącej formy budynku o któ-
rym mowa w ust. 6;

4) zachowanie istniejących ogrodzeń kamien-
nych i wykonanych z elementów kowalskich;

5) powierzchnia biologicznie czynna na dziauce
nie mniejsza niż 30 %;

6) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 8UO/U obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) poddawania odpadów ulegających biodegra-
dacji procesowi recyklingu na terenie;

3) wydzielania dziauek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 1000 m2;

4) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw
sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

5) stosowania pokryć dachów z tuoczonych
elementów blaszanych;

6) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

R) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

8) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

9) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budyn-
kówh

10) zakaz wycinania starodrzewu bez uzgodnie-
nia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyro-
dy.

4.  Na terenie 8UO/U dopuszcza sięh
1) zabudowę, pod warunkiem żeh

a) wskaźnik intensywności zabudowy na
dziauce nie będzie większy niż 2,0,

b) wysokość nowej zabudowy wyniesie od 9
do 14 m,

c) zlokalizowanie zostaną dominanty w miej-
scu określonym na rysunku planu, o wy-
sokości do 15,5 m nad poziomem terenu,

d) architektura oraz materiauy budowlane
obudowy nawiązywać będą do budynku o
którym mowa w ust. 6,

e) na fasadach zastosowane będą materiauy
naturalne, w tym ceramiczne, bez powuok
koloryzujących i jaskrawych angob,

f) w przypadku malowania lub koloryzowa-
nia elewacji, zastosowane będą zewnętrz-
ne wyprawy tynkarskie o barwach stono-
wanych, które w masie nie powinny prze-
kraczać 30% chromatyczności;

2) wprowadzanie na elewacje zieleni pnącej;
3) tymczasowe gromadzenie w szczelnych po-

jemnikach, odpadów komunalnych powsta-
uych na terenie;

4) lokalizację reklam, jeśli speunione będą uwa-
runkowania § 23 ust. 3 pkt 2–4;

5) lokalizację dominanty jak na rysunku planu.
5. Na terenie 8UO/U obowiązuje stawka procento-

wa suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z ty-
tuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 8UO/U ochronie konserwatorskiej, o
której mowa w § 1R ust. 6 i R, podlega budynek
przy ul. Moniuszki 41 na dziauce nr 659/2.

§ 32

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 9U/MW ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh usuugi, za wyjątkiemh produkcji

i gastronomii;
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2) uzupeuniająceh zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 9U/MW ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, pod

warunkiem że zajmować będzie do 50 % cau-
kowitej powierzchni zabudowy;

2) zachowanie istniejącej formy budynku o któ-
rym mowa w ust. 6;

3) na fasadach zastosowanie materiauów natu-
ralnych, w tym ceramicznych, bez powuok
koloryzujących i jaskrawych angob;

4) zachowanie istniejących ogrodzeń kamien-
nych i wykonanych z elementów kowalskich;

5) powierzchnia biologicznie czynna na dziauce
nie mniejsza niż 50 %;

6) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwatorskiej.

3. Na terenie 9U/MW obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw
sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

3) stosowania pokryć dachów z tuoczonych
elementów blaszanych;

4) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

5) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

6) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
okablowania do nich na elewacjach budynków;

R) poddawania odpadów ulegających biodegra-
dacji procesowi recyklingu na terenie.

4. Na terenie 9U/MW dopuszcza sięh
1) zabudowę, pod warunkiem żeh

a) wskaźnik intensywności zabudowy na
dziauce nie będzie większy niż 1,0,

b) wysokość nowej zabudowy wyniesie od 9
do 14 m,

c) w przypadku malowania lub koloryzowa-
nia elewacji, zastosowanie zewnętrznych
wypraw tynkarskich o barwach stonowa-
nych, w masie nie powinno przekraczać
30% chromatyczności;

2) wprowadzanie na elewacje zieleni pnącej;
3) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-

wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
4) tymczasowe gromadzenie w szczelnych po-

jemnikach odpadów komunalnych, powsta-
uych na terenie.

5. Na terenie 9U/MW obowiązuje stawka procen-
towa suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 9U/MW ochronie konserwatorskiej, o
której mowa w § 1R ust. 5 i R, podlega budynek
przy ul. Zamkowej 1.

§ 33

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 10U ustala się przeznaczenieh

1) podstawoweh usuugi;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 10U ustala się następujące warunki i zasady
zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) usuugi nieuciążliwe, za wyjątkiem produkcji;
2) zachowanie istniejącej formy budynku o któ-

rym mowa w ust. 6;
3) zachowanie pozostauości możliwych do wy-

korzystania elementów istniejącej bryuy bu-
dynku, o którym mowa w ust. 6, z utrzyma-
niemh wysokości kalenicy oraz formy i spad-
ków dachu;

4) przejścia piesze w kondygnacji przyziemnej,
w miejscu oznaczonym na rysunku planu;

5) na fasadach zastosowanie materiauów natu-
ralnych, w tym ceramicznych, bez powuok
koloryzujących i jaskrawych angob;

6) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwatorskiej.

3. Na terenie 10U obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) poddawania odpadów ulegających biodegra-
dacji procesowi recyklingu na terenie;

3) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw
sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

4) stosowania pokryć dachów z imitujących tra-
dycyjne materiauów budowlanych i tuoczo-
nych pokryć blaszanych;

5) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

6) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

R) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budynków;

8) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

9) wydzielania dziauek o powierzchni mniejszej
niż 250 m2.

4. Na terenie 10U dopuszcza sięh
1) wprowadzanie na elewacje zieleni pnącej;
2) tymczasowe gromadzenie w szczelnych po-

jemnikach, odpadów komunalnych powsta-
uych na terenie;

3) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-
wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;

4) dziaualność wystawienniczą z towarzyszący-
mi jej usuugami.

5. Na terenie 10U obowiązuje stawka procentowa
suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu
wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 10U ochronie konserwatorskiej, o
której mowa w § 1R ust. 5 i R, podlega budynek
przy ul. Zamkowej 3a.

§ 34

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 11UA/U ustala się przeznaczenieh
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1) podstawoweh usuugi administracji;
2) uzupeuniająceh pozostaue usuugi, za wyjąt-

kiemh rzemiosua, produkcji i gastronomii, zaj-
mujące do R0 % caukowitej powierzchni za-
budowy.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 11UA/U ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowania terenuh
1) zachowanie istniejącej formy budynku o któ-

rym mowa w ust. 6;
2) na fasadach zastosowanie materiauów natu-

ralnych, w tym ceramicznych, bez powuok
koloryzujących i jaskrawych angob;

3) w przypadku malowania lub koloryzowania
elewacji, zastosowanie zewnętrznych wy-
praw tynkarskich o barwach stonowanych,
które w masie nie powinny przekraczać 30%
chromatyczności;

4) zachowanie istniejących ogrodzeń kamien-
nych i wykonanych z elementów kowalskich;

5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 11UA/U obowiązuje zakazh
1) rozbudowy i nadbudowy budynku;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

3) stosowania pokryć dachów z imitujących tra-
dycyjne materiauów budowlanych i tuoczo-
nych pokryć blaszanych;

4) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

5) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

6) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budyn-
ków;

R) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 11UA/U dopuszcza sięh
1) tymczasowe gromadzenie w szczelnych po-

jemnikach, odpadów komunalnych powsta-
uych na terenie;

2) lokalizację nośników reklamowych, speuniają-
cych uwarunkowania § 23 ust. 3 pkt 4;

3) wprowadzanie na elewacje zieleni pnącej.
5. Na terenie 11UA/U stawki procentowej, suużącej

naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

6. Na terenie 11UA/U ochronie konserwatorskiej, o
której mowa w § 1R ust. 5 i R, podlega budynek
przy ul. Zamkowej 3.

§ 35

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 12U/MW ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh usuugi nieuciążliwe, za wyjąt-

kiem produkcji i rzemiosua;
2) uzupeuniająceh

a) zabudowa mieszkaniowa,
b) parkingi,
c) garaże usytuowane pod powierzchnią te-

renu.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-

nia 12U/MW ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nuh
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, pod

warunkiem że zajmować będzie do 80 % cau-
kowitej powierzchni zabudowy;

2) powierzchnia zabudowy parkingów i garaży
nie przekroczy 50 % powierzchni dziauki;

3) zachowanie istniejącej formy budynku o któ-
rym mowa w ust. 6;

4) powierzchnia biologicznie czynna na dziauce
nie mniejsza niż 30 %;

5) na fasadach zastosowanie materiauów natu-
ralnych, w tym ceramicznych, bez powuok
koloryzujących i jaskrawych angob;

6) w przypadku malowania lub koloryzowania
elewacji, zastosowanie zewnętrznych wy-
praw tynkarskich o barwach stonowanych,
które w masie nie powinny przekraczać 30%
chromatyczności;

R) zachowanie istniejących ogrodzeń kamien-
nych i wykonanych z elementów kowalskich;

8) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 12U/MW obowiązuje zakazh
1) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

2) stosowania pokryć dachów z imitujących tra-
dycyjne materiauów budowlanych i tuoczo-
nych pokryć blaszanych;

3) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

4) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

5) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budyn-
ków;

6) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

R) wydzielania dziauek budowlanych mniejszych
niż 400 m2;

8) lokalizacji reklamowych niespeuniających
uwarunkowań § 23 ust. 3 pkt 2–4.

4. Na terenie 12U/MW dopuszcza sięh
1) tymczasowe gromadzenie w szczelnych po-

jemnikach odpadów komunalnych, powsta-
uych na terenie;

2) wprowadzanie na elewacje zieleni pnącej.
5. Na terenie 12U/MW obowiązuje stawka procen-

towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 12U/MW ochronie konserwatorskiej,
o której mowa w § 1R ust. 6 i R, podlega budy-
nek przy ul. Muynarskiej 18.
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§ 36

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 13KDD ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy dojazdowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 13KDD ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających od R

do 14 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) obustronne chodniki o szerokości co najmniej

1 m;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwatorskiej.
3. Na terenie 13KDD obowiązuje zakazh

1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-
związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 13KDD dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkth 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 13KDD stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 3R

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 14MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 14MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków podlegających
ochronie konserwatorskiej;

2) przejścia piesze i przejazdy w kondygnacji
przyziemnej w miejscach oznaczonych na ry-
sunku planu;

3) lokalizacja dominanty i subdominant jak na
rysunku planu;

4) w wypadku zastosowania dachu stromego,
jego wysokość nie powinna przewyższać
gzymsu o 5 m;

5) utrzymanie ukuadu okien w rytmie pionowych
osi;

6) zachowanie istniejących ogrodzeń kamien-
nych i wykonanych z elementów kowalskich;

R) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwatorskiej.

3. Na terenie 14MW/U obowiązuje zakazh
1) lokalizacji projektowanych obiektów gospo-

darczych i garażowych;
2) lokalizacji okien w ścianach szczytowych;
3) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

4) stosowania pokryć dachów z tuoczonych
elementów blaszanych;

5) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;

6) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budyn-
ków;

R) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

8) wydzielania dziauek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 300 m2.

4. Na terenie 14MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację nośników reklamowych, speuniają-

cych uwarunkowania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) budowę, rozbudowę i nadbudowę, pod wa-

runkiem, żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie większy niż 4,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna na dziau-

ce nie mniejsza niż 15 %,
c) wykończenie elewacji wykonane będzie w

technologiach tynkarskich, z użyciem ka-
mienia naturalnego lub jego imitacji,

d) okna, poza witrynami parteru będą w for-
mie prostokątów, o duuższych bokach usy-
tuowanych pionowo i uącznej powierzchni
otworów od strony ulicy nieprzekraczają-
cej powierzchni pozostauej części elewacji,

e) wysokość nowej zabudowy, nie licząc
dominanty i subdominant wyniesie 12 –
1R m.

5. Na terenie 14MW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 14MW/U ochronie konserwatorskiej
podlegają budynkih
1) weduug zasad określonych dla obiektów wpi-

sanych do rejestru zabytków, dom mieszkal-
ny, ul. Muynarska 21;

2) weduug zasad określonych dla obiektów wpi-
sanych do ewidencji zabytkówh
a) dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 28,
b) dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 32a,
c) dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 34,
d) dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 36.

§ 38

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 15KDZ ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy zbiorczej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 15KDZ ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
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1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – 15 m;

2) minimalną szerokość jezdni – R,0 m;
3) obustronne chodniki o szerokości co najmniej

1,5 m;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
5) uwzględnienie w konstrukcji ulicy zamurowa-

nego podziemnego cieku wodnego;
6) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
R) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 15KDZ obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 15KDZ dopuszcza się realizację i mo-
dernizację uzbrojenia technicznego, znajdującego
się w obrębie pasa drogowego, na warunkach
określonych przez administratora ulicy.

5. Dla terenu 15KDZ stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 39

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 16KDD ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy dojazdowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 16KDD ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających od R

do 10 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) obustronne chodniki;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 16KDD obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 16KDD dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4 i po uzgodnie-
niu z administratorem ulicy;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 16KDD stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 40

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 17UN/ZP/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh usuugi nauki;
2) uzupeuniająceh

a) zieleń parkowa,
b) usuugi nieuciążliwe, za wyjątkiemh rzemio-

sua i produkcji,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i

wielorodzinna;
d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
1RUN/ZP/U ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowania terenuh
1) powierzchnia zabudowy obiektów o przezna-

czeniu uzupeuniającym nie może przekraczać
uącznie 10% powierzchni terenu;

2) usuugi nieuciążliwe nie mogą zajmować wię-
cej niż 50 % caukowitej powierzchni zabudo-
wy terenu;

3) zagospodarowanie parku zgodnie z zasadami
rewaloryzacji, przywracającymi ukuad kompo-
zycyjny parku z 1924 roku, z uwzględnieniemh
a) zmiany funkcji istniejących,
b) zaprojektowania nowych wejść,
c) odtworzenia historycznych murów ogro-

dzeniowych,
d) odtworzenie stawu,
e) odtworzenia ukuadu komunikacyjnego, ze

zmianą powierzchni bitumicznych na bruk
i wytyczeniem ciągów pieszych o na-
wierzchniach gruntowych,

f) odtworzenia nawierzchni z posadzki grani-
towej,

g) rewaloryzacji i uzupeunienia kompozycji ro-
ślinnej.

4) zachowanie istniejących form i gabarytów
zewnętrznych budynków, podlegających
ochronie konserwatorskiej, z możliwością
rozbudowy o której mowa w ust. 4 pkt 2;

5) zachowanie istniejących ogrodzeń kamien-
nych i wykonanych z elementów kowalskich;

6) powierzchnia biologicznie czynna na dziauce
nie mniejsza niż 50 %;

R) zastosowanie uwarunkowań określonych w
§ 1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 1RUN/ZP/U obowiązuje zakazh
1) lokalizowania obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedażnej powyżej 100 m²;
2) lokalizowania usuug rzemiosua i produkcji;
3) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych, wielkoformatowych elementów i
paneli;

4) stosowania pokryć dachów zh papy, na-
wierzchni bitumicznych, tworzyw sztucz-
nych, oraz imitujących tradycyjne materiauy
budowlane, w tym tuoczonych pokryć blasza-
nych, za wyjątkiem przypadków określonych
w § 40 ust. 4 pkt 6;

5) używania kolorów jaskrawych i powierzchni
lśniących, poza przeszkleniami, na po-
wierzchni większej niż 5% elewacji;
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6) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

R) montażu anten telewizyjnych i prowadzenia
przewodów do nich na elewacjach budyn-
ków;

8) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku;

9) wydzielania dziauek mniejszych niż 2000 m2;
4. Na terenie 1RUN/ZP/U dopuszcza sięh

1) usuugi sportu na obszarze nieprzekraczającym
2500 m².

2) budowę i rozbudowę na obszarach oznaczo-
nych na rysunku planu nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy, pod warunkiem żeh
a) powierzchnia zabudowy nowo projekto-

wanych budynków nie przekroczy 800
m²,

b) wysokość nowej zabudowy wyniesie od
10 do 15 m nad poziomem terenu przy
wejściu,

c) wysokość obiektu przybudowywanego
wyniesie do 12 m od poziomu terenu przy
najbliższej ścianie budynku istniejącego,

d) na fasadach zastosowane będą materiauy
naturalne, w tym ceramiczne, bez powuok
koloryzujących i jaskrawych angob,

e) w przypadku malowania lub koloryzowa-
nia elewacji zastosowanie zostaną ze-
wnętrzne wyprawy tynkarskie o barwach
stonowanych, które w masie nie powinny
przekraczać 30% chromatyczności;

3) wprowadzanie zalecanej zieleni pnącej na
elewacje budynków i budowli;

4) tymczasowe gromadzenie w szczelnych po-
jemnikach, odpadów komunalnych powsta-
uych na terenie;

5) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-
wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;

6) pokrycie dachów puaskich lub ich części papą
albo innymi nawierzchniami bitumicznymi w
przypadku odtworzenia pokryć historycznie
istniejących;

R) peunienie funkcji wystawienniczo-usuugowych
w obiektach zabytkowych;

8) ciągi pieszo-jezdne, speuniające uwarunkowa-
nia zawarte w ust. 2 pkt 3.

5. Na terenie 1RUN/ZP/U obowiązuje stawka pro-
centowa suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty
z tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30
%.

6. Na terenie 1RUN/ZP/U ochronie konserwator-
skiej podlegająh
1) park Izettritzów, w rejestrze zabytków;
2) zamek Izettritzów, ul. Zamkowa 4, 4a, wpi-

sany do rejestru zabytków;
3) oficyna mieszkalna I w zespole zamkowym,

ul. Muynarska 18b, wpisana do rejestru za-
bytków;

4) oficyna mieszkalno -gospodarcza, obecnie ga-
raże II w zespole zamkowym, ul. Muynarska
18c, wpisana do rejestru zabytków;

5) willa w zespole zamkowym przy ul. Moniusz-
ki 43, wpisana do rejestru zabytków;

6) willa przy ul. Zamkowej 2, wpisana do reje-
stru zabytków.

§ 41

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 18KDPJ ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica pieszo-jezdna klasy dojaz-

dowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 18KDPJ ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających 4–9

m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) zalecana nawierzchnia brukowana;
4) nasadzenia drzew wzduuż granicy z terenem

1RUN/ZP/U;
5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 18KDPJ obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych, nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 18KDPJ dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 18KDPJ stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 42

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 19MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 19MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) powierzchnia zabudowy budynków na dziauce

nie może przekraczać powierzchni zabudowy
budynków istniejących w dniu uchwalenia
planu;

2) zachowanie istniejących form i gabarytów
zewnętrznych budynków w rzucie poziomym;

3) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
4) okna w formie prostokątów o duuższych bo-

kach usytuowanych pionowo, poza witryna-
mi parteru, utrzymanie ukuadu okien w rytmie
pionowych osi;
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5) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
50 % powierzchni elewacji;

6) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 19MW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 200 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
3) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-

nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

4) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 19MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-

wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) budowę i nadbudowę, pod warunkiem żeh

a) wskaźnik intensywności zabudowy na
dziauce nie będzie większy niż 3,5,

b) wysokość nowo projektowanej zabudowy
wyniesie 10–16 m.

5. Na terenie 19MW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

§ 43

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 20KDPJ ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica pieszo-jezdna klasy dojaz-

dowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 20KDPJ ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczającychh 3,5–

10 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) zalecana nawierzchnia brukowana;
4) uwzględnienie w konstrukcji ulicy zamurowa-

nego podziemnego cieku wodnego;
5) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 20KDPJ obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych, nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 20KDPJ dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 20KDPJ stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 44

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 21MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 21MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) powierzchnia zabudowy budynków nie może

przekraczać 60 % powierzchni dziauki;
2) usuugi w parterze budynków;
3) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
4) lokalizacja dominanty o wysokości do 19 m,

jak na rysunku planu;
5) okna w formie prostokątów o duuższych bo-

kach usytuowanych pionowo, poza witryna-
mi parteru, utrzymanie ukuadu okien w rytmie
pionowych osi;

6) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
50 % powierzchni elewacji;

R) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 21MW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 200 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
3) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-

nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

4) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4.  Na terenie 21MW/U dopuszcza sięh
1) projektowane obiekty, pod warunkiem że ich

wysokości nie będą przekraczać wysokości
zabudowy na terenie 29MW/U;

2) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-
wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;

3) budowę, rozbudowę i nadbudowę, pod wa-
runkiem, żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 3,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna na zabu-

dowywanej dziauce nie będzie mniejsza niż
20%,

c) wysokość nowo projektowanej zabudowy
wyniesie 10–16 m.

5. Na terenie 21MW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

§ 45

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 22ZP ustala się przeznacze-
nieh
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1) podstawoweh zieleń parkowa;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 22ZP ustala się następujące warunki i zasa-
dy zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) nasadzenia zielenią niską i wysoką;
2) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 22ZP obowiązuje zakazh
1) lokalizowania budynków i budowli, za wyjąt-

kiem ogrodzeń oraz podziemnej sieci mediów
infrastruktury technicznej;

2) wykonywania ogrodzeń z elementów betono-
wych i tworzyw sztucznych, oraz z materiauów
o kolorach nienaturalnych;

3) dokonywania podziauów za wyjątkiem porząd-
kujących stan wuasnościowy zgodnie z liniami
rozgraniczającymi terenu;

4) lokalizacji reklam i nośników reklamowych.
4. Na terenie 22ZP dopuszcza sięh

1) lokalizację obiektów mauej architektury do
wysokości 3 m;

2) usytuowanie placów zabaw dla dzieci o po-
wierzchni do 200 m².

5. Na terenie 22ZP stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 46

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 23KDPJ ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica pieszo-jezdna klasy dojaz-

dowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 23KDPJ ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających 5–9

m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) zalecana nawierzchnia brukowana;
4) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3.  Na terenie 23KDPJ obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 23KDPJ dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 23KDPJ stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 4R

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 24KDW ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica wewnętrzna, pieszo –

jezdna;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 24KDW ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-

cych 3,5 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) zalecana nawierzchnia brukowana;
4) zastosowanie uwarunkowań określonych w

§ 1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwa-
torskiej.

3. Na terenie 24KDW obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu;

3) lokalizacji obiektów reklamowych.
4. Na terenie 24KDW dopuszcza się realizację i

modernizację uzbrojenia technicznego, znajdują-
cego się w obrębie pasa drogowego, na warun-
kach określonych przez administratora ulicy.

5. Dla terenu 24KDW stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości nie określa się.

§ 48

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 25ZP ustala się przeznaczenieh
1) podstawoweh zieleń parkowa;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 25ZP ustala się następujące warunki i zasa-
dy zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) nasadzenia zielenią niską i wysoką;
2) zastosowanie uwarunkowań określonych w

§ 1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwa-
torskiej.

3. Na terenie 25ZP obowiązuje zakazh
1) grodzenia terenu;
2) lokalizowania budynków i budowli, za wyjąt-

kiem podziemnej sieci mediów infrastruktury
technicznej;

3) dokonywania podziauów za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy zgodnie z li-
niami rozgraniczającymi terenu;

4) lokalizacji reklam i nośników reklamowych.
4. Na terenie 25ZP dopuszcza się lokalizację obiek-

tów mauej architektury do wysokości 5 m;
5. Na terenie 25ZP stawki procentowej, suużącej

naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 49

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 26E ustala się przeznacze-
nieh
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1) podstawoweh infrastruktura techniczna –
urządzenia elektroenergetyczne;

2) uzupeuniająceh pozostaue media infrastruktury
technicznej.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 26b ustala się następujące warunki i zasady
zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) urządzenia elektroenergetyczne nie mogą

przewyższać wysokości 6,0 m nad poziomem
terenu;

2) zastosowanie uwarunkowań określonych w
§ 1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwa-
torskiej.

3. Na terenie 26b obowiązuje zakazh
1) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
2) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-

nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych.

4. Na terenie 26b dopuszcza sięh
1) nadbudowę i przebudowę obiektu do wyso-

kości 6 m nad poziomem terenu;
2) lokalizację nośników reklamowych, speuniają-

cych uwarunkowania § 23 ust. 3 pkt 4.
5. Na terenie 26b stawki procentowej, suużącej

naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości nie określa się.

§ 50

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 27MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 2RMW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków w rzucie poziomym
na dziaukach zabudowanych;

2) usuugi w parterze budynków;
3) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
4) lokalizacja dominanty o wysokości do 20 m,

jak na rysunku planu;
5) przejścia piesze w kondygnacji przyziemnej,

w miejscach oznaczonych na rysunku planu;
6) uwzględnienie w konstrukcji ulicy zamurowa-

nego podziemnego cieku wodnego;
R) okna w formie prostokątów o duuższych bo-

kach usytuowanych pionowo, poza witryna-
mi parteru, utrzymanie ukuadu okien w rytmie
pionowych osi;

8) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
50 % powierzchni elewacji;

9) zastosowanie uwarunkowań określonych w
§ 1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwa-
torskiej.

3. Na terenie 2RMW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 200 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;

3) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

4) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 2RMW/U dopuszcza sięh
1) budowę, rozbudowę i nadbudowę, pod wa-

runkiem, żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 3,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna na zabu-

dowywanej dziauce nie będzie mniejsza niż
20%,

c) wysokość nowo projektowanej zabudowy
wyniesie 14–18 m,

d) powierzchnia zabudowy budynków nie
przekroczy R5 % powierzchni dziauki;

2) lokalizację nośników reklamowych, speuniają-
cych uwarunkowania § 23 ust. 3 pkt 2–4.

5. Na terenie 2RMW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

§ 51

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 28KDD ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy dojazdowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 28KDD ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 8

do 14 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) obustronne chodniki o szerokości co najmniej

1 m;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
5) uwzględnienie w konstrukcji ulicy zamurowa-

nego podziemnego cieku wodnego;
6) uzupeunianie nasadzeń drzew, z usunięciem

okazów chorych;
R) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 28KDD obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 28KDD dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.
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5. Dla terenu 28KDD stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 52

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 29MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 29MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków w rzucie poziomym
na dziaukach zabudowanych;

2) usuugi w parterach budynków;
3) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
4) przejścia piesze w miejscu oznaczonym na

rysunku planu;
5) wysokość zabudowy do gzymsu od 11 do 14

m;
6) dachy puaskie lub dwuspadowe, o kącie na-

chylenia pouaci do 25º;
R) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 29MW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 200 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
3) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-

nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

4) lokalizacji projektowanych obiektów o for-
mie niedostosowanej do budynków miesz-
kalnych;

5) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 29MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację nośników reklamowych, speuniają-

cych uwarunkowania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) budowę, rozbudowę i nadbudowę, pod wa-

runkiem żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 3,0,
b) powierzchnia zabudowy budynków nie

może przekraczać R0 % powierzchni
dziauki,

c) powierzchnia biologicznie czynna dziauki
będzie nie mniejsza niż 20 %,

d) okna, nie licząc witryn parteru, utrzymane
będą w rytmie pionowych osi i przyjmą
formę prostokątów o duuższych bokach
usytuowanych pionowo;

e) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
pouowy powierzchni elewacji.

5. Na terenie 29MW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

§ 53

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 30MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 30MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków w rzucie poziomym
na dziaukach zabudowanych;

2) usuugi w parterach budynków;
3) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
4) pokrycie dachami dwuspadowymi;
5) przejścia piesze w miejscu oznaczonym na

rysunku planu;
6) wysokość zabudowy do gzymsu od R do 9

m;
R) dachy dwuspadowe, kalenicowe, o kącie na-

chylenia pouacih 38–45º;
8) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 30MW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 200 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
3) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-

nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

4) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 30MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-

wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) budowę, rozbudowę i nadbudowę, pod wa-

runkiem żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 2,5,
b) powierzchnia zabudowy budynków nie

może przekraczać R5 % powierzchni
dziauki,

c) powierzchnia biologicznie czynna dziauki
będzie nie mniejsza niż 20 %,

d) okna, nie licząc witryn parteru, utrzymane
będą w rytmie pionowych osi, w formie
prostokątów o duuższych bokach usytu-
owanych pionowo,

e) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
powierzchni pozostauej części elewacji.

5. Na terenie 29MW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

§ 54

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 31MW/U ustala się prze-
znaczenieh



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 204 –  146R1  – Poz. 22R9

1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna;

2) uzupeuniająceh usuugi.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-

nia 31MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) usuugi w parterach budynków;
2) przejścia piesze w miejscu oznaczonym na

rysunku planu;
3) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków podlegających
ochronie konserwatorskiej;

4) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
5) lokalizacja dominanty, o wysokości do 1R m,

jak na rysunku planu;
6) wysokość zabudowy do gzymsu od 9 do 11

m;
R) minimalna wysokość poddasza – 5 m;
8) dachy dwu- lub wielospadowe, kalenicowe, o

kącie nachylenia pouacih 38–60º;
9) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 31MW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 400 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
3) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-

nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

4) lokalizacji projektowanych obiektów o for-
mie niedostosowanej do budynków miesz-
kalnych;

5) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 31MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-

wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) budowę, rozbudowę i nadbudowę, pod wa-

runkiem, żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 2,5,
b) powierzchnia biologicznie czynna dziauki

będzie nie mniejsza niż 30 %,
c) okna, nie licząc witryn parteru, utrzymane

będą w rytmie pionowych osi w formie
prostokątów, o duuższych bokach usytu-
owanych pionowo,

d) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
powierzchni pozostauej części elewacji.

5. Na terenie 31MW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 31MW/U ochronie konserwatorskiej,
zgodnie z § 1R ust. 6 i R podlegają budynkih
1) dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 40, wpisany

do ewidencji zabytków;
2) dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 44, wpisany

do ewidencji zabytków;
3) dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 50, wpisany

do ewidencji zabytków;

4) budynek usuugowy przy ul. Mickiewicza 42.

§ 55

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 32MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 32MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynków, podlegających
ochronie konserwatorskiej;

2) usytuowanie lokali usuugowych w parterze
budynków;

3) projektowane budynki pokryte dachami dwu-
spadowymi;

4) lokalizacja subdominanty jak na rysunku pla-
nu;

5) przejazd w kondygnacji przyziemnej, w miej-
scu oznaczonym na rysunku planu;

6) wysokość projektowanej zabudowy mieszka-
niowo-usuugowejh 12–14 m, gospodarczo-
garażowejh 3–6 m;

R) okna w formie prostokątów o duuższych bo-
kach usytuowanych pionowo, nie licząc wi-
tryn parteru, utrzymane będą w rytmie pio-
nowych osi;

8) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
powierzchni pozostauej części elewacji;

9) zastosowanie uwarunkowań określonych w §
1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 32MW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 250 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
3) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-

nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

4) lokalizacji projektowanych obiektów o formie
niedostosowanej do istniejących budynków
mieszkalnych;

5) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 32MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację nośników reklamowych, speuniają-

cych uwarunkowania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) budowę, rozbudowę i nadbudowę na dziau-

kach nie zabudowanych, pod warunkiem, żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 2,5,
b) powierzchnia zabudowy budynków nie

przekroczy 55 % powierzchni dziauki,
c) powierzchnia biologicznie czynna na dziau-

ce będzie nie mniejsza niż 40 %.
5. Na terenie 32MW/U obowiązuje stawka procen-

towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.
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6.  Na terenie 32MW/U ochronie konserwatorskiej,
zgodnie z § 1R ust. 6 i R podlegają budynkih
1) dom mieszkalny, ul. P. ekargi 14;
2) dom mieszkalny, ul. P. ekargi 19;
3) dom mieszkalny, ul. P. ekargi 22.

§ 56

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 33KDW ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica wewnętrzna, pieszo-jezd-

na;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 33KDW ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-

cych – 5 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) zalecana nawierzchnia brukowana;
4) zastosowanie uwarunkowań określonych w §

1R ust. 1 dla strefy A ochrony konserwator-
skiej.

3. Na terenie 33KDW obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu;

3) zakaz lokalizacji obiektów reklamowych.
4. Na terenie 33KDW dopuszcza się realizację i

modernizację uzbrojenia technicznego, znajdują-
cego się w obrębie pasa drogowego, na warun-
kach określonych przez administratora ulicy.

5. Dla terenu 33KDW stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości nie określa się.

§ 5R

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 34MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 34MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynku podlegającego ochro-
nie konserwatorskiej;

2) usytuowanie lokali usuugowych w parterze
budynków;

3) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
4) lokalizacja subdominanty, o wysokości do

15,5 m, jak na rysunku planu;
5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-

usuugowejh 12–14 m, gospodarczo-
garażowejh 3–6 m;

6) uwzględnienie w konstrukcji ulicy zamurowa-
nego podziemnego cieku wodnego;

R) dla części terenu obowiązuje zastosowanie
uwarunkowań określonych w § 1R ust. 1 dla
strefy A ochrony konserwatorskiej.

3. Na terenie 34MW/U obowiązuje zakazh
wydzielania dziauek budowlanych o powierzchni
mniejszej niż 300 m2;
stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw
sztucznych;
wykonywania ogrodzeń z elementów betono-
wych i tworzyw sztucznych, oraz z materiauów
o kolorach nienaturalnych;
sytuowania urządzeń technicznych nad pouacia-
mi dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych, urzą-
dzeń odgromowych oraz urządzeń wentylacyj-
nych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 34MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-

wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) lokalizację parkingów o powierzchni częścio-

wo utwardzonej, biologicznie czynnej;
3) budowę, rozbudowę i nadbudowę na dziau-

kach niezabudowanych budynkiem podlega-
jącym ochronie konserwatorskiej, pod wa-
runkiem żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 2,0,
b) powierzchnia zabudowy budynków nie

przekroczy 45 % powierzchni dziauki,
c) powierzchnia biologicznie czynna na dziau-

ce będzie nie mniejsza niż 45 %,
d) okna, nie licząc witryn parteru, utrzymane

będą w rytmie pionowych osi, w formie
prostokątów o duuższych bokach usytu-
owanych pionowo,

e) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
powierzchni pozostauej części elewacji.

5. Na terenie 34MW/U obowiązuje stawka procen-
towa, suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 34MW/U ochronie konserwatorskiej,
zgodnie z § 1R ust. 6 i R, podlega budynek
mieszkalny przy ul. tuowackiego 6.

§ 58

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 35ZP ustala się przeznacze-
nieh
1) podstawoweh zieleń parkowa;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 35ZP ustala się następujące warunki i zasa-
dy zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) nasadzenia zielenią niską i wysoką;
2) uwzględnienie w konstrukcji ulicy zamurowa-

nego podziemnego cieku wodnego.
3. Na terenie 35ZP obowiązuje zakazh

1) lokalizowania budynków i budowli, za wyjąt-
kiem podziemnej sieci mediów infrastruktury
technicznej;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu;

3) lokalizacji reklam i nośników reklamowych.
4. Na terenie 35ZP dopuszcza sięh

1) lokalizację obiektów mauej architektury i
obiektów infrastruktury technicznej do wyso-
kości 3 m;
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2) usytuowanie placów zabaw dla dzieci o po-
wierzchni do 150 m²;

3) lokalizację parkingów o powierzchni do R50
m², o powierzchni częściowo utwardzonej,
biologicznie czynnej.

5. Na terenie 35ZP stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 59

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 36KDD ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy dojazdowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 36KDD ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających od

8 do 12 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) obustronne chodniki o szerokości co najmniej

1 m;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
3. Na terenie 36KDD obowiązuje zakazh

1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-
związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 36KDD dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 36KDD stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 60

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 37KDD ustala się przezna-
czenieh
1) podstawoweh ulica klasy dojazdowej;
2) uzupeuniająceh infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 3RKDD ustala się następujące warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 8

do 11 m;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej;
3) obustronne chodniki o szerokości co najmniej

1 m;
4) obniżenie wysokości krawężnika na wyzna-

czonych przejściach dla pieszych;
5) uwzględnienie w konstrukcji ulicy zamurowa-

nego podziemnego cieku wodnego;
6) dla fragmentu terenu zastosowanie uwarun-

kowań określonych w § 1R ust. 1 dla strefy
A ochrony konserwatorskiej.

3. Na terenie 3RKDD obowiązuje zakazh
1) wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym
i uzupeuniającym terenu;

2) dokonywania podziauów, za wyjątkiem po-
rządkujących stan wuasnościowy, zgodnie z
liniami rozgraniczającymi terenu.

4. Na terenie 3RKDD dopuszcza sięh
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów re-

klamowych, po speunieniu wymagań zawar-
tych w § 23 ust. 3 pkt 2, 3, 4;

2) realizację i modernizację uzbrojenia technicz-
nego, znajdującego się w obrębie pasa dro-
gowego, na warunkach określonych przez
administratora ulicy.

5. Dla terenu 3RKDD stawki procentowej, suużącej
naliczeniu jednorazowej opuaty z tytuuu wzrostu
wartości nieruchomości, nie określa się.

§ 61

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 38MW/U ustala się prze-
znaczenieh
1) podstawoweh zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupeuniająceh usuugi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznacze-
nia 38MW/U ustala się następujące warunki i
zasady zabudowy oraz zagospodarowaniah
1) zachowanie istniejących form i gabarytów

zewnętrznych budynku, podlegającego
ochronie konserwatorskiej;

2) usytuowanie lokali usuugowych w parterze
budynków;

3) budynki pokryte dachami dwuspadowymi;
4) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-

usuugowejh 12–14 m, gospodarczo-
garażowejh 3–6 m.

3. Na terenie 38MW/U obowiązuje zakazh
1) wydzielania dziauek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 500 m2;
2) stosowania obudowy elewacyjnej z tworzyw

sztucznych;
3) lokalizacji projektowanych obiektów o for-

mie niedostosowanej do budynków miesz-
kalnych;

4) wykonywania ogrodzeń z elementów beto-
nowych i tworzyw sztucznych, oraz z mate-
riauów o kolorach nienaturalnych;

5) sytuowania urządzeń technicznych nad poua-
ciami dachu, za wyjątkiemh anten zbiorczych,
urządzeń odgromowych oraz urządzeń wen-
tylacyjnych w gabarytach kominów budynku.

4. Na terenie 38MW/U dopuszcza sięh
1) lokalizację reklam, speuniających uwarunko-

wania § 23 ust. 3 pkt 2–4;
2) lokalizację parkingów o powierzchni częścio-

wo utwardzonej, biologicznie czynnej;
3) budowę, rozbudowę i nadbudowę na dziau-

kach niezabudowanych budynkiem podlega-
jącym ochronie konserwatorskiej, pod wa-
runkiem żeh
a) wskaźnik intensywności zabudowy na

dziauce nie będzie większy niż 1,5,
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b) powierzchnia zabudowy budynków nie
przekroczy 45% powierzchni dziauki,

c) powierzchnia biologicznie czynna na dziau-
ce będzie nie mniejsza niż 45%,

d) okna, nie licząc witryn parteru, utrzymane
będą w rytmie pionowych osi w formie
prostokątów, o duuższych bokach usytu-
owanych pionowo,

e) uączna powierzchnia otworów okiennych i
drzwiowych od strony ulicy nie przekroczy
powierzchni pozostauej części elewacji.

5. Na terenie 38MW/U obowiązuje stawka procen-
towa suużąca naliczeniu jednorazowej opuaty z
tytuuu wzrostu wartości nieruchomości – 30 %.

6. Na terenie 38MW/U ochronie konserwatorskiej,
zgodnie z § 1R ust. 6 i R, podlega budynek
mieszkalny przy ul. tuowackiego 8.

R o z d z i a u   3

Przepisy końcowe

§ 62

Wykonanie niniejszej uchwauy powierza się Prezy-
dentowi Miasta Waubrzycha.

§ 63

Uchwaua podlega oguoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz publikacji
na stronie internetowej Miasta Waubrzycha.

§ 64

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 30 dni od
dnia jej oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIA
RADC MIbJeKIbJ

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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Załącznik nr 1 eo uchwały Raey Miejskiej
Wałbrzycha nr XXV/222/08 z enia 30 maja
2008 roku (poz. 2279)
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Załącznik nr 2 eo uchwały Raey Miejskiej
Wałbrzycha nr XXV/222/08 z enia 30 maja
2008 roku (poz. 2279)

ROZSTRZYGNIZCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC MONIUSZKI

– GARBARSKIEJ – MICKIEWICZA – POŁUDNIOWEJ W WAŁBRZYCHU

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 2R marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. R1R z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Waubrzycha, bio-
rąc pod uwagę stanowisko Prezydenta Miasta Waubrzycha zawarte w wykazie uwag wniesionych do wy-
uożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Waubrzycha dla obszaru pouożonego w rejonie ulic Moniuszki – tarbarskiej – Mickiewicza – Pouudniowej
w Waubrzychu oraz w przedstawionej liście nieuwzględniającej uwagi
rozsorzywa, co nasoępujeh
Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru pouożonego w rejonie ulic Moniuszki – tarbarskiej – Mickiewicza – Pouudniowej w Waubrzychu,
wniesionej przez ITb epóuka z o.o. pismem z dnia 2 maja 2008 roku.

Załącznik nr 3 eo uchwały Raey Miejskiej
Wałbrzycha nr XXV/222/08 z enia 30 maja
2008 roku (poz. 2279)

ROZSTRZYGNIZCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO

W REJONIE ULIC MONIUSZKI – GARBARSKIEJ – MICKIEWICZA – POŁUDNIOWEJ W WAŁBRZYCHU
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2R
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. R1R z późniejszy-
mi zmianami) i art. 16R ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.
U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Waubrzycha rozstrzyga, co
następujeh
1.
– Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej suużące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców

stanowią, zgodnie z art. R ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zadania wuasne gminy.

– Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych.

2.
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w ustępie 1.h
– Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, m.in. z

Prawem budowlanym, ustawamih o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce
komunalnej i o ochronie środowiska.

– Inwestycje w zakresie przesyuania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepua realizowa-
ne będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w
ustępie 1. jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

3.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wuasnych gminy,
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), przy czymh
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwaua rady gminy,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.
4.
1) Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w ustępie 1., finansowane będą przez budżet gmi-

ny lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w ustępie 1. będą

finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia R czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
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w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858), ze
środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.

3) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. R
ustawy z dnia 10 kwietnia 199R roku. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 89,
poz. 625 z późniejszymi zmianami).

5.
Prognozowane źródua finansowania przez gminęh
a) dochody wuasne,
b) dotacje,
c) pożyczki preferencyjne,
d) fundusze Unii buropejskiej,
e) udziau podmiotów gospodarczych.

2280

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW
NR XXIV/223/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/180/2000 Raey Gminy Dzierżoniów
z enia 28 luoewo 2000 r. w sprawie usoalenia sieci publicznych szkół
        poesoawowych w Gminie Dzierżoniów oraz wranic ich obwoeów

Na podstawie art. 1R ust. 4 ustawy z dnia R września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 25R2 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada tminy Dzierżoniów
uchwala, co następujeh

§ 1

W uchwale nr XVI/180/2000 Rady tminy Dzierżo-
niów z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych szkóu podstawowych w tminie
Dzierżoniów oraz granic ich obwodów, wprowadza
się następujące zmianyh
1) skreśla się treść § 1 ust.4,
2) § 1 ust. 5, otrzymuje nowe brzmienieh ezkoua

Podstawowa w Tuszynie imh Jana Pawua II, Tu-
szyn nr 4R,

3) skreśla się treść §2 ust.4,
4) § 2 ust. 5 , otrzymuje nowe brzmienieh

ezkoua Podstawowa w Tuszynie imh Jana Pawua II,
Tuszyn nr 4R.
Do obwodu szkouy należą wsieh Jędrzejowice,
Kieuczyn, Książnica, Tuszyn, Wuóki, Uciechów

z przysióukiem Kouaczów i przysióuek Dębowa
tóra.

§ 2

Wykonanie uchwauy powierza się Wójtowi tminy
Dzierżoniów.

§ 3

Uchwaua wchodzi w życie z dniem 1 września
2008 r. i podlega oguoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC tMINC

ADAM JAN MAK
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW
NR XXIV/224/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie usoalenia planu sieci publicznych przeeszkoli i oeeziałów
przeeszkolnych w szkołach  Gminy  Dzierżoniów

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia R września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.25R2 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada tminy Dzierżoniów
uchwala, co następujeh

§ 1

Ustala się sieć publicznych przedszkoli w tminie
Dzierżoniówh
1. tminne Przedszkole Publiczne w Ostroszowi-

cach, Ostroszowice ulh Bielawska 53.
2. tminne Przedszkole Publiczne w Piuawie Dolnej,

Piuawa Dolna, ulh tuówna 50.
3. tminne Przedszkole Publiczne w Dobrocinie,

Dobrocin, ulh Kościuszki 21.
4. tminne Przedszkole Publiczne w Mościsku, Mo-

ścisko, ulh ezkolna 12.

§ 2

Ustala się sieć oddziauów przedszkolnych w szko-
uach podstawowych w tminie Dzierżoniówh
1. Oddziau Przedszkolny w ezkole Podstawowej w

Tuszynie imh Jana Pawua II z siedzibą w Tuszy-
nie, nr 4R.

2. Oddziau Przedszkolny w ezkole Podstawowej w
Tuszynie imhJana Pawua II z siedzibą w Ucie-
chowie, ulh Piastowska nr 1.

§ 3

Tracą moc uchwauyh
1. Uchwaua nr VI/59/99 Rady tminy Dzierżoniów z

dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia pla-
nu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych
przez tminę Dzierżoniów.

2. Uchwaua nr XVIII/194/2000 Rady tminy Dzier-
żoniów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie
zmiany uchwauy nr VI/59/99 Rady tminy Dzier-
żoniów z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowa-
dzonych przez tminę Dzierżoniów.

§ 4

Wykonanie uchwauy powierza się Wójtowi tminy
Dzierżoniów.

§ 5

Uchwaua wchodzi w życie z dniem 1 września
2008 r. i podlega oguoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC
RADC tMINC

ADAM JAN MAK
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UCHWAŁA RADY GMINY MZCINKA
NR XIX/127/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rewulaminu przyznawania eoeaoków oraz
innych skłaeników wynawroezenia nauczycielom zaoruenionym w szkołach
i placówkach oświaoowych prowaezonych przez Gminę Męcinka na rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. R ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 9R, poz. 6R4 z późn.
zmianami) uchwala się, co następujeh

§ 1

W uchwale nr XV/101/08 Rady tminy Męcinka
z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przyznawania
dodatków oraz innych skuadników wynagrodzenia
nauczycielom zatrudnionym w szkouach i placów-
kach oświatowych prowadzonych przez tminę
Męcinka na rok 2008 skreśla sięh ust. 2 w § 2; pkt
2, 3, 4 i 5 w ust. 6 w § 3; ust. 9 w § 4; pkt 3
w ust. 4 w § 4 we fragmencie „wyniki pracy
szkouy” oraz § 8.

§ 2

Wykonanie uchwauy powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwaua wchodzi w życie po upuywie 14 dni od
dnia oguoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZbWODNIIZZIC RADC

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ

bgzemplarze bieżące i z lat ubieguych oraz zauączniki można nabywaćh

1) w punktach sprzedażyh

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocuawiu, 50-951 Wrocuaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-R1/340-64-R4,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocuawiu Delegatura w Jeleniej tórze, 58-506 Jelenia tóra, ul. Wiejska 29, tel. 0-R5/R64-R2-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocuawiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. ekarbka 3, tel. 0-R6/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocuawiu Delegatura w Waubrzychu, 58-300 Waubrzych, ul. euowackiego 23a–24,

tel. 0-R4/849-40-R0,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesuanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocuawiu – Zakuadzie Obsuugi

Urzędu, 50-951 Wrocuaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-R1/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyuożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocuawiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocuaw, tel. 0-R1/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest

w Internecie na stronieh httph//www.duw.pl
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