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3630 

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚWIDNICY 
NR XXI/189/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacynnycy dla uczniów szkóe ponadgimnaznal-
nycy kończącycy się maturą w ramacy Dziaeania 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacynnycy   poprzez  programy  stypendialne  Zintegrowanego  Programu 

Operacynnego Rozwonu Regionalnego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Świdnicki. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do 
szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą; 

2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną 
kończącą się maturą; 

3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 
poza granicami administracyjnymi miast, miasta 

do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży kończących się ma-
turą; 

4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytu-
ację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na oso-
bę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); 

5) programie – oznacza to program realizowany 
w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finan-
sowany ze środków  Europejskiego Funduszu 
2połecznego oraz środków budżetu państwa. 
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§ 3 

1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnie-
nie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia-
łania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Reali-
zacji Działania przyjętego przez Urząd Rarszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego.  

2. 2typendia, o których mowa w ust. 1, będą fi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
2połecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadach, warunkach i w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem.  

3. 2typendia, o których mowa w ust. 1, będą przy-
znawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą pochodzącym z obsza-
rów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w do-
stępie do edukacji.  

R o z d z i a ł  2 

Cele i formy pomocy 

§ 4 

2typendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

2typendia przekazywane będą w formie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie 
w zajęciach edukacyjnych.  

R o z d z i a ł  3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 6 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą; 

3) zamieszkują obszary wiejskie. 
2. W przypadku gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria, określone w ust. 1, jest większa 
niż liczba stypendiów do rozdysponowania, 
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium ma-
ją uczniowie, którzy posiadają najniższe docho-
dy.  

3. 2typendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. 2typendia przyznawane będą pod warunkiem 
uzyskania przez Powiat Świdnicki środków fi-
nansowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu 
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium 
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisem-
nego oświadczenia o wykorzystaniu przyznane-
go stypendium na cele edukacyjne.   

R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków 
stypendialnycy 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Do wniosku dołącza się: 
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za 
rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia 
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie 
z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Rinistra 
Polityki 2połecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
Nr 105, poz. 881 z późn. zm.); 

2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii dowo-
du osobistego potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania; 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych – 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświad-
czenie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
stronie internetowej www.swidnica.pl, na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie 2tarostwa Powiatowego 
w Świdnicy oraz w szkołach ponadgimnazjal-
nych, prowadzonych przez Powiat. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi 
w § 7 składa się w siedzibie 2tarostwa Powia-
towego w Świdnicy.   

3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie – 
o czym decyduje data wpływu w 2tarostwie, 

2) wniosku niezawierającego kompletu doku-
mentów, o których mowa w § 7 ust. 2, 

3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-
pełnione załączniki, o których mowa w § 7 
ust. 2. 

§ 9 

1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości sty-
pendiów określone zostaną w porozumieniach 
zawartych przez poszczególne powiaty z obsza-
ru Województwa Dolnośląskiego z Powiatem 
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu  
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego.  

2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypen-
dium. 
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3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 

R o z d z i a ł  5 

Wypeata stypendium 

§ 10 

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się 
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkol-
nych za okres przyznania stypendium. 

2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendium, określa się na poziomie 20 
godzin miesięcznie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwier-
dzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zaję-
ciach szkolnych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 11 

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium 
w następujących przypadkach: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwio-
nych. 

§ 12 

2typendysta zobowiązany jest do przekazywania 
informacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 
 

§ 13 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków finansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2. 

R o z d z i a ł  6 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi 
Powiatu w Świdnicy. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XLIII/460/2006 Rady Powia-
tu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazy-
wania stypendiów na wyrównywanie szans eduka-
cyjnych w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych Powiatu w Świdnicy z późniejszymi zmianami. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP REDP 

 TADEUSZ ZAWADZKI 
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Zaeącznik nr 1 do ucywaey Rady Powia-
tu w Świdnicy nr XXI/189/2008 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3630) 
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Zaeącznik nr 2 do ucywaey Rady Powia-
tu w Świdnicy nr XXI/189/2008 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3630) 
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Zaeącznik nr 3 do ucywaey Rady Powia-
tu w Świdnicy nr XXI/189/2008 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3630) 
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Zaeącznik nr 4 do ucywaey Rady Powia-
tu w Świdnicy nr XXI/189/2008 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3630) 
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3631 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXXII/291/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracni w sprawie podatku od nierucyomolci 
i podatku lelnego obowiązunącego na terenie gminy 

 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 z późn. zm.2) Rada Riejska w eystrzycy złodzkiej uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji na podatek od nierucho-
mości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny, stano-
wiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3 

Traci moc § 1 uchwały nr XIX/143/07 Rady Riej-
skiej w eystrzycy złodzkiej z dnia 14 grudnia 
2007 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji 
i informacji w sprawie podatku od nieruchomości 
obowiązującego na terenie  miny eystrzyca złodz-
ka. 

§ 4 

Traci moc § 1 uchwały nr III/20/02 Rady Riejskiej 
w eystrzycy złodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. 
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz infor-

macji w sprawie podatku leśnego obowiązujących 
na terenie  miny eystrzyca złodzka. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
eystrzycy złodzkiej. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 
oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Riasta i  miny w eystrzycy złodz-
kiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. Nr 143, 
poz. 1199, R. P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721, R. P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. 

z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2006 r. 

Nr 245, poz. 1775. 
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3632 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXXII/295/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokolci ekwiwalentu pieniężnego 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. 
zm.1) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) Rada Riejska 
w eystrzycy złodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków 
ochotniczych straży pożarnych za udział w akcji 
ratowniczo-gaśniczej lub w szkoleniu, w następują-
cej wysokości: 
1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo-
gaśniczym w wysokości 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej; 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarni-
czym organizowanym przez Państwową 2traż 
Pożarną lub gminę – w wysokości 50% kwoty, 
o której mowa w punkcie 1. 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 października 2008 r. oraz podlega ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Riasta 
i  miny w eystrzycy złodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 52, 
poz. 452 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 Nr 89, poz. 590 

oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXXII/297/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zniesienia soeectwa Eystrzyca Keodzka 

 Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), § 62 
pkt 4 2tatutu  miny eystrzyca złodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 
z 2007 r. Nr 177, poz. 2297) oraz uchwały nr XXVIII/268 z dnia 25 lipca 
2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 
eystrzyca złodzka Rada Riejska w eystrzycy złodzkiej uchwala, co następu-
je: 
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§ 1 

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa eystrzyca złodzka, znosi się jednostkę 
pomocniczą pod nazwą sołectwo eystrzyca złodz-
ka, działające na podstawie uchwały nr XIII/84/99 
Rady Riejskiej w eystrzycy złodzkiej z dnia 
27 września 1999 r. w sprawie nadania statutu 
sołectwu eystrzyca złodzka. 

§ 2 

Rieszkańcy znoszonego sołectwa stają się człon-
kami osiedli nr 1 i 2 w eystrzycy złodzkiej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/84/99 Rady Riejskiej 
w eystrzycy złodzkiej z dnia 27 września 1999 r. 
w sprawie nadania statutu sołectwu eystrzyca 
złodzka. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
eystrzycy złodzkiej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Riasta i  miny 
w eystrzycy złodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3634 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXVIII/192/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmiany w Statucie Gminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 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 z późn. zm.) Rada Riejska uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W załączniku nr 4 do uchwały nr XXIII/146/2004 
Rady Riejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 
25 czerwca 2004 r. w sprawie 2tatutu  miny 
Jelcz-Laskowice, w punkcie III „Instytucje kultury”, 
dopisuje się punkt 2 w następującym brzmieniu: 
„Riejsko- minne Centrum zultury”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta i  miny Jelcz-Laskowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCE 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 BEATA BEJDA 
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3635 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 
NR 270/XXXVII/08 

z dnia 7 października 2008 r. 

w sprawie ucywalenia mienscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jelenien Górze 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałami Rady Riejskiej 
Jeleniej  óry nr 259/XXII/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. oraz 
nr 369/XXXIII/2005 z dnia 22 marca 2005 r. po stwierdzeniu zgodności 
przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Jelenia  óra Rada Riejska Jeleniej 
 óry uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej 
 órze. 

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

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony 
na mapie w skali 1:1000,  

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 5, rubryka E oraz rysunek 
planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, rubryka e oraz ry-
sunek planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera 
§ 5, rubryka C oraz rysunek planu, 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, parametry i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania  

terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiek-
tów, wskaźniki intensywności zabudowy oraz 
wymagania dotyczące zastosowania szczegól-
nych rozwiązań architektonicznych i prze-
strzennych – ustalenia w tym zakresie zawiera 
§ 5, rubryka D oraz rysunek planu, 

  5) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 5 rubryka, E oraz rysunek pla-
nu, 

  6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym – ustalenia w tym zakresie zawiera 
§ 5, rubryka F oraz rysunek planu, 

  7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 5, rubryki e, C, D i E, 

  8) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów 
– ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubry-
ka  , 

  9) wymagań wynikających z kształtowania prze-
strzeni publicznych – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 5, rubryka D w tabelach dotyczą-
cych terenów będących przestrzeniami pu-
blicznymi wyznaczonych na rysunku planu, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu, 

11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 7 oraz rysunek pla-
nu, 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 8. 
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§ 3 

Ilekroć  w  przepisach  niniejszej  uchwały  jest 
mowa o: 
  1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
dzielnicy Cieplice w Jeleniej  órze, 

  2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć  przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać się dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu. Jeżeli plan dopuszcza po-
dział terenu na działki, przeznaczenie to należy 
odnosić do  poszczególnych działek,  

  3) uzupeenianącym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
być realizowane jako uzupełnienie przeznacze-
nia podstawowego, na warunkach określonych 
w przepisach szczegółowych niniejszej uchwa-
ły, 

  4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
odrębniony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symbolem literowym i nume-
rem, 

  5) obowiązunącen linii rozgraniczanącen – należy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg oznaczony na rysunku planu ma 
charakter wiążący i nie może ulegać przesunię-
ciu, 

  6) orientacynnen linii rozgraniczanącen – należy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg określony na rysunku planu mo-
że podlegać modyfikacjom, jednak wyłącznie 
według zasad określonych w przepisach szcze-
gółowych niniejszej uchwały, 

  7) terenacy celu publicznego – należy przez to 
rozumieć tereny służące celom publicznym 
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokal-
nym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 
o których mowa w przepisach o gospodarce 
nieruchomościami. W obszarze objętym planem 
terenami celu publicznego są: 
a) teren cmentarza, 
b) tereny infrastruktury technicznej – wodo-
ciągi, gazownictwo oraz elektroenergetyka, 

  8) przestrzeni publicznen – należy przez to rozu-
mieć ogólnodostępne tereny celu publicznego 
oraz inne tereny bezpośrednio do nich przyle-
głe, w tym prywatne, tworzące wyodrębnioną 
przestrzeń, którą ograniczają elementy istnieją-
cego lub projektowanego zagospodarowania, 
stanowiące integralną część tej przestrzeni 
(tj. ogrodzenia, elewacje frontowe budynków, 
elementy małej architektury, szpalery zieleni 
itp.). Zasięg przestrzeni publicznej na styku 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy 
rozumieć jako zasięg do projektowanej ściany 
budynku. 

  9) obowiązunącen linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usy-
tuowania budynku. O ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej, przekroczenie obowiązu-

jącej linii zabudowy elementami wystroju ele-
wacji jest dopuszczalne w zakresie maksimum. 
1,5 m i na długości maks. 25% ściany sytu-
owanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy. 
Przekroczenie obowiązującej linii zabudowy 
w przypadku, gdy graniczy ona z ulicą lub dro-
gą, jest dopuszczalne tylko na wyższych kon-
dygnacjach budynku (z wyłączeniem parteru), 
w zakresie maks. 1,0 m i za zgodą zarządcy 
przyległego ciągu komunikacyjnego. W przy-
padku linii zabudowy prowadzonej po łuku – 
wymaga się usytuowania na niej skrajnych na-
roży budynku. Obowiązujące linie zabudowy 
nie dotyczą obiektów gospodarczych i garaży. 
Jeżeli ustalenia szczegółowe i indywidualne 
dopuszczają lokalizację tego typu zabudowy 
i nie określają dodatkowych wymagań, to 
oznacza, że obiekty te należy sytuować w głębi 
działek,  

10) nieprzekraczalnen linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, która nie może być przekro-
czona przy sytuowaniu budynku, za wyjątkiem 
dopuszczeń analogicznych jak dla obowiązują-
cej linii zabudowy oraz ustaleń szczegółowych. 
Na terenach, na których usytuowanie zabudo-
wy regulują nieprzekraczalne linie zabudowy 
a ustalenia szczegółowe i indywidualne do-
puszczają lokalizację garaży i obiektów gospo-
darczych i nie określają dodatkowych wyma-
gań, to oznacza, że obiekty te należy sytuować 
w głębi działek,  

11) nieprzekraczalnen linii zabudowy z wymaganą 
orientacną budynku – należy przez to rozumieć 
linię, która narzuca restrykcje analogiczne jak 
nieprzekraczalna linia zabudowy i dodatkowo 
ustala, że kierunek ściany budynku sytuowanej 
od strony tej linii ma być do niej równoległy. 
Na terenach, na których usytuowanie zabudo-
wy regulują nieprzekraczalne linie zabudowy 
z wymaganą orientacją budynku, a ustalenia 
szczegółowe i indywidualne dopuszczają lokali-
zację garaży i obiektów gospodarczych i nie 
określają dodatkowych wymagań, to oznacza, 
że obiekty te należy sytuować w głębi działek 
zachowując wobec nich wymagania w zakresie 
orientacji,  

12) zabudowie do zacyowania – należy przez to 
rozumieć oznaczone na rysunku planu obiekty, 
wobec których plan akceptuje trwałą adaptację 
w obecnej formie architektoniczno-przestrzen-
nej. Obiekty te mogą  także podlegać przebu-
dowie, modernizacji bądź wymianie zgodnie 
z ustalonymi w planie wymaganiami prze-
strzennymi, 

13) zabudowie do możliwego zacyowania – należy 
przez to rozumieć nieoznaczone na rysunku 
planu obiekty, których zachowanie nie koliduje 
z ustaleniami planu. Zachowanie bądź likwida-
cja tej zabudowy  jest uzależniona od woli wła-
dającego terenem, bądź  niezależnych od planu 
decyzji administracyjnych. Obiekty te winny 
być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu 
wskaźników urbanistycznych określonych pla-
nem, 
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14) zabudowie do likwidacni – należy przez to ro-
zumieć obiekty kolidujące z ustaleniami planu, 
które winny ulec likwidacji w ramach realizacji 
planu. Wyklucza się etapowanie inwestycji 
w sposób pozwalający na zachowanie zabu-
dowy do likwidacji w poszczególnych rozpa-
trywanych etapach, 

15) elewacni wskazanen do ocyrony – należy przez 
to rozumieć oznaczone na rysunku planu ele-
wacje (łącznie z dachem w widoku od strony 
elewacji), wobec których plan ustala wymóg, 
stosownie do stanu istniejącego – zachowania 
lub przywrócenia ich  historycznego wystroju. 
Ewentualne przebudowy nie mogą, bez zgody 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, 
zmieniać w tych elewacjach takich wartości jak 
detal architektoniczny, zasada kompozycji, ma-
teriał wykończeniowy rozplanowanie i rysunek 
stolarki otworowej.  

16) wskaźniku intensywnolci zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych 
w obrębie działki do powierzchni tej działki. Je-
żeli plan ustala zakaz podziału terenu, wskaźnik 
intensywności zabudowy odnosi się do całego 
terenu. Wyklucza się etapowanie inwestycji 
w sposób niespełniający wymagań dotyczą-
cych intensywności  zabudowy w poszczegól-
nych rozpatrywanych etapach, 

17) wskaźniku zabudowy dziaeki – należy przez to 
rozumieć: 
a) wartość stanowiącą stosunek powierzchni 
zabudowy stałych obiektów zlokalizowa-
nych w obrębie działki do powierzchni tej 
działki, o ile wartość wskaźnika podano 
w postaci ułamka dziesiętnego (lub dwóch 
ułamków ustalających przedział dopuszczal-
nych wartości), 

b) wielkość powierzchni zabudowy w m2, jeżeli 
wartość wskaźnika podano w postaci dwu- 
lub trzycyfrowej liczby całkowitej (lub 
dwóch liczb określających przedział dopusz-
czalnych wartości). 

O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią ina-
czej wskaźnik zabudowy działki należy rozu-
mieć jako wymagania dla 1 obiektu kubaturo-
wego na  działce. 
Jeżeli plan ustala zakaz podziału terenu, 
wskaźnik zabudowy działki odnosi się do całe-
go terenu. Wyklucza się etapowanie inwestycji 
w sposób niespełniający wymagań dotyczą-
cych wskaźnika zabudowy działki w poszcze-
gólnych rozpatrywanych etapach, 

18) wysokolci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć, o ile z ustaleń szczegółowych lub indy-
widualnych nie wynika inaczej, wysokość wy-
rażoną w metrach, mierzoną w linii frontowej 
elewacji od średniej rzędnej terenu (w odnie-
sieniu  do  gruntu  rodzimego)  i odnoszącą  się 
do: 
a) kalenicy obiektu w wypadku dachu strome-
go, 

b) pełnej wysokości obiektu w wypadku dachu 
płaskiego, 

Od ustalonej na rysunku planu wysokości za-
budowy można odstąpić na rzecz dostosowa-
nia się do wysokości zabudowy istniejącej 
w przypadku rozbudowy obiektu istniejącego 
wskazanego do zachowania  lub dobudowy do 
niego nowej kubatury. 
Wprowadzanie dominant architektonicznych 
przekraczających dopuszczalną wysokość za-
budowy jest możliwe wyłącznie w miejscach 
określonych na rysunku planu lub w ustale-
niach szczegółowych lub indywidualnych. 
Przekroczenie ustalonej wysokości akcentami 
architektonicznymi jest dopuszczalne o maksi-
mum 2,00 m. 

19) dacyu symetrycznym – należy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz symetrii układu połaci w płaszczyźnie 
ściany usytuowanej wzdłuż linii zabudowy, 

20) kącie nacyylenia poeaci – należy przez to rozu-
mieć kąt mieszczący się w zakresie ustalonym 
na rysunku planu, jednakowy dla poszczegól-
nych elementów budynku. W przypadku da-
chów mansardowych ustalony na rysunku kąt 
nachylenia połaci należy rozumieć jaką kąt wy-
znaczony przez płaszczyznę, na której położona 
jest linia kalenicy i okapu dachu, 

21) wymaganym przebiegu kalenicy – należy przez 
to rozumieć ustalony kierunek przebiegu naj-
dłuższego ciągłego odcinka kalenicy dachu od 
strony linii zabudowy, 

22) dominancie arcyitektonicznen – należy przez to 
rozumieć, oznaczone na rysunku planu, istnie-
jące i planowane do odtworzenia na podstawie 
materiałów historycznych oraz wymienione 
w ustaleniach szczegółowych, elementy archi-
tektoniczne dominujące w sylwecie miasta, 

23) akcencie arcyitektonicznym – należy przez to 
rozumieć rozwiązanie architektoniczne polega-
jące na zaakcentowaniu fragmentu bryły bu-
dynku przy zastosowaniu artystycznych środ-
ków wyrazu takich jak wysokość, kształt, detal 
architektoniczny, kolor itp. mające na celu 
wzbogacenie wrażeń estetycznych oraz zindy-
widualizowanie przestrzeni miejskiej, 

24) terenacy zabudowy mieszkaniowen nednoro-
dzinnen – należy przez to rozumieć funkcję te-
renów i obiektów pełniących, przeznaczonych 
bądź mogących pełnić funkcję mieszkaniową 
o charakterze jednorodzinnym w rozumieniu 
przepisów szczególnych,  

25) terenacy zabudowy mieszkaniowen wieloro-
dzinnen – należy przez to rozumieć funkcję te-
renów i obiektów pełniących, przeznaczonych 
bądź mogących pełnić funkcję mieszkaniową 
o charakterze wielorodzinnym i mieszkalnictwa 
zbiorowego, w rozumieniu przepisów szczegól-
nych, 

26) terenacy zabudowy useugowen – należy przez 
to rozumieć funkcję terenów i obiektów służą-
cych działalności z zakresu:  
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzeda-
żowej nieprzekraczającej wartości określonej 
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

b) gastronomii, 
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c) ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowisko-
wego i odnowy biologicznej, 

d) działalności biurowej, administracji i zarzą-
dzania,  

e) ubezpieczeń i finansów, 
f) poczty i telekomunikacji, 
g) oświaty i nauki, 
h) opieki społecznej, 
i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, 
j) sportu i rekreacji,  
k) turystyki i hotelarstwa, 
l) projektowania i pracy twórczej, 
ł) drobnych usług rzemieślniczych takich jak 
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze 
oraz drobne usługi naprawcze sprzętu co-
dziennego użytku z wyłączeniem napraw 
samochodów i motocykli, 

o ile z ustaleń szczegółowych niniejszej uchwa-
ły nie wynika inaczej, 

27) terenacy zabudowy useugowen z zielenią towa-
rzyszącą – należy przez to rozumieć, o ile usta-
lenia indywidualne nie stanowią inaczej, tereny 
zabudowy usługowej, wymienione w punkcie 
27 ppkt b, c, g–k, w obrębie których minimum 
50% powierzchni działki stanowi zieleń urzą-
dzona,  

28) terenacy sportu i rekreacni – należy przez to 
rozumieć tereny kubaturowych i terenowych 
obiektów służących uprawianiu sportu, rekre-
acji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajo-
znawstwu, w tym stanowiące bazę noclegową 
i gastronomiczną, wraz z funkcjami uzupełnia-
jącymi pozwalającymi na prawidłową organiza-
cję działalności podstawowej i obsługę użyt-
kowników,  

29) terenacy dziaealnolci gospodarczen – należy 
przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów 
służących rzemiosłu, drobnej wytwórczości, 
handlowi hurtowemu, a także lokalizacji baz 
i składów, 

30) obszarze zorganizowanen dziaealnolci inwesty-
cynnen – należy przez to rozumieć obszar, na 
którym warunkiem wprowadzenia nowej zabu-
dowy jest wykonanie kompleksowej dokumen-
tacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę obejmującego całe zamierzenie inwesty-
cyjne przewidziane w obrębie terenu. Dopusz-
cza się etapowanie inwestycji na zasadach 
określonych w decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, 

31) strefie lokalizacni zabudowy – należy przez to 
rozumieć obszar, w którym ustala się lokaliza-
cję obiektów kubaturowych oraz zainwestowa-
nia towarzyszącego, 

32) obszarze wymaganego usytuowania budynku – 
należy przez to rozumieć obszar, który winien 
być w całości zabudowany kubaturą budynku, 

33) nolniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, niepełniące równocze-
śnie innych funkcji, 

34) posadzce urbanistycznen do szczególnego roz-
wiązania – należy przez to rozumieć na-
wierzchnię, wobec której stawia się wymóg 
bardzo starannego opracowania i wykonania 

z zastosowaniem szlachetnych materiałów na-
turalnych, zieleni ozdobnej oraz elementów ma-
łej architektury nadających przestrzeni najwyż-
sze walory wizualne i prestiż. Wymaga się, aby 
realizacja posadzki urbanistycznej odbywały się 
na podstawie projektów obejmujących obszary 
nie mniejsze niż wydzielone liniami rozgranicza-
jącymi i wzajemnie spójne pod kątem zastoso-
wanych rozwiązań plastycznych i materiało-
wych, 

35) osi kompozycynnen – należy przez to rozumieć 
oś wyznaczającą centralną część obiektu, 
w czytelny sposób uwzględnioną w rozplano-
waniu bryły oraz kompozycji elewacji przy za-
chowaniu wyraźnych analogii architektonicz-
nych po obu jej stronach, 

36) zamknięciu wnętrza blokowego – należy przez 
to rozumieć formę przestrzenną (w tym zieleń) 
o wysokich walorach plastycznych, ukształto-
waną w celu przesłonięcia wglądu od strony 
przestrzeni publicznej w kierunku wnętrza blo-
ku zabudowy. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia w rysunku planu są 
ustaleniami obowiązującymi: 
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, z zastrzeżeniem 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysun-
ku planu symbolami literowymi i numerami 
wyróżniającymi poszczególne tereny,  

4) oznaczenia terenów celu publicznego, 
5) oznaczenia przestrzeni publicznych, 
6) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elemen-
tów układu komunikacji kołowej – funkcje 
i standardy  techniczne  ulic i ciągów  pie-
szo—rowerowych, a także wymagań mini-
malnych dla skrzyżowań w obrębie ulic ukła-
du podstawowego i lokalizacji bezkolizyjnych 
przejść dla pieszych, 

7) oznaczenia wskazujące zabudowę do zacho-
wania, 

8) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenów: 
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy z wyma-
ganą orientacją budynku, 

d) strefy lokalizacji zabudowy, 
e) obszary wymaganego usytuowania bu-
dynków, 

f) strefa lokalizacji zabudowy wielokondy-
gnacyjnej, 

g) wymagane osie kompozycyjne, 
h) wymagane dominanty architektoniczne 
oraz akcenty architektoniczne, 

i) wymagane przejścia i przejazdy w parte-
rach budynków, 

j) bezkolizyjne przejścia dla pieszych, 
k) środek ronda, 
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l) ogrodzenia do szczególnego rozwiązania, 
ł) posadzki urbanistyczne do szczególnego 
rozwiązania, 

m) zamknięcia wnętrz blokowych, 
n) dopuszczalne nadbudowy obiektów ku-
baturowych nad ulicami, 

o) wymagania zawarte w tabelkach odno-
szących się do terenów, 

  9) granice obszarów zorganizowanej działalno-
ści inwestycyjnej, 

10) granice stref ochrony krajobrazu kulturowe-
go. Przebieg tych granic wzdłuż linii rozgra-
niczających lub granic działek należy rozu-
mieć jako tożsamy z tymi liniami i granica-
mi, 

11) granice działek, z zastrzeżeniem ustaleń 
szczegółowych niniejszej uchwały, 

12) granica planu, rozumiana jako tożsama 
z przyległymi do niej liniami rozgraniczają-
cymi. 

2. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące: 
1) obiektów zabytkowych, 
2) stanowiska archeologicznego, 
3) granic obszarów wpisanych do rejestru za-
bytków, 

4) granicy strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, 

5) granicy terenu i obszaru górniczego, 
6) granicy terenu zamkniętego, 
7) ujęć i odwiertów wód leczniczych i zwykłych, 
mają charakter informacyjny i mogą podlegać 
modyfikacjom wynikającym z właściwych w ich 
przedmiocie decyzji administracyjnych. 

3. Zawarte w planie restrykcje oraz oznaczenia 
granic: 
1) obszaru „E” ochrony uzdrowiska Cieplice, 
2) obszaru „e” ochrony uzdrowiska Cieplice, 
3) obszaru „C” ochrony uzdrowiska Cieplice, 
wynikają z wymagań ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
gminach uzdrowiskowych oraz uchwały 
nr 527/XLIV/2006 Rady Riejskiej Jeleniej  óry 
z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia 
tymczasowego statutu uzdrowiska Cieplice 
i mogą podlegać zmianom odpowiednio do 
zmian ww. przepisów. 

4. Zawarte w planie oznaczenia dotyczące przebie-
gów oraz średnic magistralnych sieci infrastruk-
tury technicznej mogą podlegać modyfikacjom 
określonym w § 7 niniejszej uchwały.  

 
 
 
 
 

R O Z D Z I E Ł  2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5 

1. Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów położonych w obszarze objętym planem zawierają 
poniższe tabele. W rubryce „oznaczenie terenu” zamieszczono informację, których terenów ustalenie 
dotyczy. Ustalenia szczegółowe odnoszą się do wszystkich terenów, natomiast ustalenia indywidualne 
wyłącznie do terenów, których numer podano w tabeli. Jeżeli w ustaleniach indywidualnych teren nie 
został zamieszczony, oznacza to, że plan nie wprowadza dla tego terenu ustaleń indywidualnych. 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów MN: 

przedmiot planu  
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie 
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 
MN 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidual-
ne – wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach – nie dopuszcza się, 
3. W ramach dopuszczonych przepisami szczególnymi w budynkach 
jednorodzinnych funkcji użytkowych dopuszcza się wyłącznie 
usługi, o których mowa w § 3 pkt 27. 

4. Dopuszcza się trwałą adaptację występującej incydentalnie na 
terenach RN istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
pod warunkiem niezwiększania w ramach realizacji planu liczby lo-
kali mieszkalnych. 

5. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nastę-
pującymi zakresie: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidual-
ne – wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach: 
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wszystkie 
tereny 
MN 

a) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą 
stronę, jednak pod  warunkiem, niezmniejszenia szerokości 
tych ciągów poniżej granicy ustalonej w planie oraz zacho-
wania ustalonych na rysunku wymagań w zakresie sytu-
owania zabudowy, 

b) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych oraz tere-
nów celu publicznego wyłącznie w celu powiększenia tych 
terenów, 

c) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – w zakresie 
5,00 m. 

MN 3 Linia rozgraniczająca od strony terenu U1 może ulec przesunięciu 
w nieograniczonym zakresie, jednak wyłącznie w kierunku terenu U1  

MN 4 Działki wyznaczone pod nową zabudowę graniczące z cmentarzem 
przeznacza się pod usługi. W wypadku zmiany przepisów szczegól-
nych dopuszcza się alternatywne wykorzystanie tych działek pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

MN 9 Linie rozgraniczające wzdłuż projektowanej ulicy lokalnej zD/L.5 mogą 
ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m. 

MN 10 Działki niestanowiące kontynuacji istniejących szeregów mogą być 
przeznaczone alternatywnie pod zieleń urządzoną lub usługi. 

MN11 Orientacyjna linia rozgraniczająca od strony ciągu pieszo-rowerowego 
zD/p.12 może ulec przesunięciu bez limitu w celu przesunięcia ciągu 
w kierunku rzeki zamiennej, 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 

MN 25 Dopuszcza się trwałą adaptację działalności gospodarczych w budyn-
kach nr 84a i 84b przy ul. Cieplickiej. 

wszystkie 
tereny 
MN 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyski-
wać z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem 
biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem 
dokonywania incydentalnych cięć podyktowanych względami 
zdrowotnymi lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem te-
renów, na warunkach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną 
koncentrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca 
się stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenika-
nie radonu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
(podpiwniczenia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parte-
rach, folie izolacyjne itp.). 

4. Ze względów akustycznych tereny RN kwalifikuje się jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, 

5. Jeżeli ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej ustala się mini-
malny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki 
budowlanej na poziomie 60%. Na obszarach ochrony uzdrowisko-
wej powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować 
w formie terenów zielonych , 

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

MN 1,2 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działkach przypisanych posesjom  nr 6 i 8 przy ul. 2owińskiego 
– 40%, 

2) na pozostałych działkach – 50% 
MN 3 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 50%, 
MN 6 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 50%, 
MN 9 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

1) na działce przypisanej posesji  nr 6 przy ul. Dworskiej – nie ustala 
się, 

2) na pozostałych działkach – 50%  
MN 10 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 40%, 

e – zasady ochrony środowi-
ska i przyrody 

MN 12-15 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 
poziomie 50%, 
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MN 18 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działkach przypisanych posesjom nr 29 i 31 przy ul. Puławskie-
go – 20%, 

2) na pozostałych działkach – 60% 
MN 20 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 30%, 
MN 21 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 20%, 
MN 22 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 30%, 
MN 23, 
MN 24 

ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 
poziomie 40%, 

e – zasady ochrony środowi-
ska i przyrody 

MN 25 
 

1. W obrębie działek, na których dopuszczono trwałą adaptację dzia-
łalności gospodarczych, ustala się minimalny wskaźnik powierzch-
ni biologicznie czynnej na poziomie 30%, 

2. Działalności, o których mowa w punkcie 1, nie mogą zaliczać się 
do przedsięwzięć wymagających bądź mogących wymagać spo-
rządzenia raportu w sprawie oddziaływania na środowisko. 

wszystkie 
tereny 
MN 

1. W odniesieniu do terenów usytuowanych w obszarze stref ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania wszelkich 
przedsięwzięć inwestycyjnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków, ewidencji zabytków oraz wnioskowanych do objęcia re-
jestrem zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się 
obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódz-
kim Urzędem Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczegól-
nymi.  
Uzgodnienia wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i re-
klam na tych obiektach. Informację o takim statusie obiektu zawie-
ra rysunek planu. 

3. Na obszarach usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kultu-
rowego wymaga się uzyskania  pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony  Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunika-
cyjnego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicz-
nych, 

4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam 
i szyldów umieszczanych na obiektach. 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
4. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji arche-
ologicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwesty-
cyjnym wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony 
Zabytków.  

5. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa 
w punkcie 1, 3 i 4, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

6. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem 
zachowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału 
i rysunku w obrębie całego budynku. 

7. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami syme-
trycznymi w sposób zakłócający tę symetrię. 

MN 1, MN2 Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
MN 3 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

2. Do zachowania wskazuje się charakterystyczne dachy budynków. 
MN  4 
MN 5 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny położone w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 
3. Do zachowania wskazuje się charakterystyczne dachy budynków. 

MN  6 
MN 7 
MN 8 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
2. Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

C – zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współcze-
snej i krajobrazu kulturowego 

MN  9 
MN 10 

Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 
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MN 11 Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
MN 12 1. Teren w części położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowe-

go. 
2. Teren w części położony w strefie „OW” obserwacji archeologicz-
nej 

MN 19 1. Teren w części położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowe-
go. 

wszystkie 
tereny 
MN 

  1. W obrębie działki budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku 
o przeznaczeniu podstawowym, 

  2. Jeżeli ustalenia indywidualne dopuszczają lokalizację zabudowy 
garażowo-gospodarczej, to dopuszczenie to należy rozumieć jako 
prawo lokalizacji w obrębie działki 1 wolno stojącego garażu 
o maksimum 2 stanowiskach dla samochodów osobowych, albo  
obiektu  gospodarczego bądź łączącego ww. funkcje,  

  3. eudynek, o którym mowa w punkcie 2, nie może przekraczać 40 
m2 powierzchni zabudowy.  

  4. Na wszystkich działka dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury. 

  5. Wskaźniki wykorzystania terenu określone na rysunku planu 
odnoszą się do nowo realizowanej zabudowy. Dostosowanie do 
tych wskaźników obowiązuje także przy rozbudowie lub przebu-
dowie obiektów, o ile w stanie istniejącym nie są one przekro-
czone. 

  6. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na 
rysunku planu mogą być zachowane w obecnej formie architek-
toniczno-przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone 
jako zabudowa do zachowania. W przypadku przebudowy lub 
rozbudowy tych obiektów wyklucza się działania powodujące 
zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym jest przekro-
czony. 

  7. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy 
garaży. 

  8. W zabudowie bliźniaczej lub zwartej wymaga się stosowania 
jednakowego pokrycia dachów w budynkach przylegających do 
siebie. 

  9. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działek. 

10. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
11. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części tere-

nów stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków po-
wodujących wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej 
w zakresie większym niż 1,5 m i na długości większej niż 
25% ściany usytuowanej na granicy tej przestrzeni,  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu in-
formacji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio 
związanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. 
W wypadku potrzeby oznaczenia na nośniku reklamo-
wym kilku podmiotów, wymaga się zastosowania jedno-
rodnych rozwiązań plastycznych, 

4) wysokość ogrodzeń: 
a) wzdłuż ulic układu lokalnego oraz ciągów pieszo-
jezdnych i pieszo-rowerowych – 1,20 m, 

b) wzdłuż ulic zbiorczych – 1,50 m. 

D – zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, 
parametry i wskaźniki kształ-
towania i modernizacji zabu-
dowy oraz zagospodarowania 
terenu 

MN 1 1. Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy za wyjątkiem: 
1) działki wyznaczonej na rysunku, 
2) zabudowy garażowo-gospodarczej, 

2. Wskaźniki określone na rysunku nie dotyczą zabudowy garażowo- 
gospodarczej. 
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MN 2 1. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy garażowo-gospodarczej, 
2. Na całym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi wymaga 
się wprowadzenia jednego typu zabudowy (wolno stojącej lub bliź-
niaczej). 

MN 3 1. W przypadku zachowania obecnych granic terenu ustala się zakaz 
lokalizacji nowej zabudowy za wyjątkiem obiektów garażowo-
gospodarczych, 

2. W przypadku powiększenia terenu kosztem terenu U1 dopuszcza 
się wprowadzenie nowej zabudowy na następujących warunkach: 
1) oznaczoną na rysunku nieprzekraczalną linię zabudowy należy 
traktować jako obowiązującą, 

2) architekturę budynków w części frontowej działki, do głęboko-
ści 6,00 m od linii zabudowy, należy kształtować w ścisłej ana-
logii do zabudowy istniejącej w zakresie: 
a) szerokości frontu, 
b) formy i układu dachu, 
c) wysokości kalenicy. 

3. Ewentualne rozbudowy budynków mogą być realizowane pod 
warunkiem cofnięcia części dobudowywanych o min. 6,00 m od 
linii ścian frontowych. 

MN 4 1. Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy za wyjątkiem: 
1) działek wyznaczonych na rysunku, 
2) zabudowy garażowo-gospodarczej, 

2. Ewentualne obiekty garażowo-gospodarcze oraz rozbudowy bu-
dynków mogą być realizowane pod warunkiem cofnięcia części 
dobudowywanych o min. 6,00 m od linii ścian frontowych 

MN 5 1. Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy za wyjątkiem: 
1) działki wyznaczonej na rysunku, 
2) zabudowy garażowo -gospodarczej, 

2. O ile linia zabudowy nie ustala innego położenia, ewentualne roz-
budowy budynków mogą być realizowane pod warunkiem cofnię-
cia części dobudowywanych o min. 6,00 m od linii ścian fronto-
wych. 

MN 6 
MN 7 

1. Ustala się wymóg wprowadzenia jednego typu zabudowy w obrę-
bie całego terenu. 

2. W przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej wskaźnik zabudowy 
działki należy rozumieć jako łączną powierzchnię obu przylegają-
cych do siebie segmentów. 

3. Wyklucza się lokalizację zabudowy garażowo-gospodarczej. 
MN 8 Dopuszcza się zabudowę garażowo-gospodarczą. 
MN 9 1. Wyklucza się lokalizację zabudowy garażowo-gospodarczej. 

2. W wypadku przesunięcia linii rozgraniczającej wzdłuż projektowa-
nej ulicy lokalnej zD/ L.5 wymaga się odpowiedniego przesunięcia 
linii zabudowy oraz zasięgu terenów publicznych dla zachowania 
ustalonych na rysunku planu odległości. 

MN 10 Dopuszcza się cofnięcie ścian sytuowanych wzdłuż obowiązującej linii 
zabudowy o maksimum 3,00 m na długości nieprzekraczającej 50%  
ich długości. 

MN 12 1. W obrębie działek zabudowanych w stanie istniejącym dopuszcza 
się zabudowę garażowo-gospodarczą. 

2. W obrębie działek wyznaczonych pod nową zabudowę wyklucza 
się zabudowę garażowo-gospodarczą. 

MN 13 
MN 14 

Dopuszcza się zabudowę garażowo-gospodarczą 

MN 15 1. W obrębie działek zabudowanych w stanie istniejącym dopuszcza 
się zabudowę garażowo-gospodarczą. 

2. W obrębie działek wyznaczonych pod nową zabudowę wyklucza 
się zabudowę garażowo-gospodarczą. 

MN 16 Wyklucza się lokalizację zabudowy garażowo-gospodarczej. 
MN 17 Wyklucza się lokalizację zabudowy garażowo-gospodarczej. 

D – zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, 
parametry i wskaźniki kształ-
towania i modernizacji zabu-
dowy oraz zagospodarowania 
terenu 

MN 18 1. W obrębie działek zabudowanych w stanie istniejącym dopuszcza 
się zabudowę garażowo-gospodarczą. 

2. W obrębie działek wyznaczonych pod nową zabudowę wyklucza 
się zabudowę garażowo-gospodarczą. 
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MN 19 Dopuszcza się zabudowę garażowo-gospodarczą 
MN 20 
MN 21 
MN 22 

Wyklucza się lokalizację zabudowy garażowo-gospodarczej 

MN 23 Wyklucza się lokalizację zabudowy garażowo-gospodarczej. 
MN 24 1. Wyklucza się lokalizację zabudowy garażowo-gospodarczej, 

2. Zabudowę uzupełniającą należy realizować jako ścisłą kontynuację 
architektoniczną budynków istniejących 

MN 25 Dopuszcza się zabudowę garażowo-gospodarczą 
MN 26 Dopuszcza się lokalizację 1 budynku przeznaczenia podstawowego 

oraz zabudowę garażowo-gospodarczą 
wszystkie 

tereny 
MN 

1. Wszystkie tereny RN położne są w obszarze i terenie górniczym 
ustanowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Część terenów RN położona jest w granicach obszaru ochrony 
uzdrowiskowej „e”. Informację o takim położeniu terenu zamiesz-
czono w ustaleniach indywidualnych, 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie 
wprowadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na pod-
stawie przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie 
dokumentów  branżowych 

E – granice i sposoby zago-
spodarowania terenów lub 
obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów  

MN 3- MN 24 Tereny położone w granicach obszaru „e” ochrony uzdrowiskowej. 
wszystkie 

tereny 
MN 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopusz-
czalna pod warunkiem: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań 
indywidualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
2. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o 
ile przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomię-
dzy 2 posesjami w zakresie nie większym niż 3,00 m, a pozostałe 
granice nie ulegają zmianie.  

3. Ustalone na rysunku planu wymaganie dotyczące powierzchni 
działek nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę. 

4. Przy dokonywaniu podziałów, których celem jest wydzielenie no-
wych działek budowlanych, wyklucza się zapewniania dostępu do 
dróg publicznych w formie służebności przejazdu. 

MN 1 1. Dopuszcza się rezygnację z wydzielania nowej działki budowlanej. 
2. Istniejące granice geodezyjne pomiędzy posesjami mogą być prze-
suwane o 1,50 m (w każdą stronę), przy zachowaniu obecnego 
kierunku względem ulicy. 

MN 3 1. Istniejące granice geodezyjne pomiędzy posesjami mogą być prze-
suwane o 1,50 m (w każdą stronę). 

2. W wypadku powiększenia terenu wskutek przesunięcia linii roz-
graniczającej wymaga się dokonania podziału w sposób stanowią-
cy kontynuację stanu istniejącego, tj.  
1) szerokość działek – 18,0–20,0 m, 
2) głębokość działek – 50–55 m, 
3) kierunek granic bocznych – równoległy do granic istniejących 

MN 4 1. Dopuszcza się rezygnację z wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

2. Istniejące granice geodezyjne pomiędzy posesjami mogą być prze-
suwane o 1,50 m (w każdą stronę). 

MN 5 1. Dopuszcza się rezygnację z wydzielania nowej działki budowlanej. 
2. Istniejące granice geodezyjne pomiędzy posesjami mogą być prze-
suwane o 1,50 m (w każdą stronę).  

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

MN 26 W obrębie terenu dopuszcza się wydzielenie 1 działki budowlanej 
  – sposoby i terminy tym-
czasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania 
terenów 

wszystkie 
tereny 
MN 

Nie dopuszcza się. 
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Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów MW: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie 
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny MW 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne 
– wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach – usługi wbudowane: 
a) wymienione w § 3 pkt 26 lokalizowane w obrębie kondygna-
cji dostępnych  bezpośrednio z poziomu terenu, 

b) wymienione w w § 3 pkt 26 ppkt d, e, l – na wszystkich 
kondygnacjach, 

3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne 
– wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach: 
a) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą 
stronę, jednak pod  warunkiem niezmniejszenia szerokości 
tych ciągów poniżej granicy ustalonej w planie oraz zachowa-
nia ustalonych na rysunku wymagań w zakresie sytuowania 
zabudowy, 

b) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych oraz terenów 
celu publicznego wyłącznie w celu powiększenia tych tere-
nów, 

c) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – w zakresie 5,00 m. 
wszystkie 
tereny MW 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem 
dokonywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdro-
wotnymi lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, 
na warunkach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną 
koncentrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca 
się stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie 
radonu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (pod-
piwniczenia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, 
folie izolacyjne itp.) 

4. Ze względów akustycznych tereny RW kwalifikuje się jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, 

5. Jeżeli ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się mini-
malny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki 
budowlanej na poziomie 25%.  
Wskaźnik ten należy odnosić do działki budowlanej, o ile rysunek 
planu określa zasady podziału, lub do terenu, o ile rysunek planu nie 
określa zasad podziału. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej po-
wierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować w formie te-
renów zielonych. 

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

MW 7 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 50% 

MW 8 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 40% 

MW 9 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 50% 

MW 10 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 40% 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

MW 18 - 
MW 24 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 50% 
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wszystkie 
tereny 
MW 

1. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji 
zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek 
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia 
wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam na tych 
obiektach. 
Informację o takim statusie obiektu zawiera rysunek planu. 

2. Na obszarach usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturo-
wego wymaga się uzyskania  pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicz-
nych, 

4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach, 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
3. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji arche-
ologicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyj-
nym wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Za-
bytków. 

4. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa 
w punkcie 2 i 3, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

5. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału 
i rysunku w obrębie całego budynku. 

MW 1- 
MW 6 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

MW 7 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Teren położony w strefie „OW” ochrony archeologicznej. 

MW 8, 
MW 9 

Tereny położone w strefie „OW” ochrony archeologicznej 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 
 

MW 22 
MW 23 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 
MW 

1. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, obrębie działki 
budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku o przeznaczeniu 
ustalonym w planie, 

2. Jeżeli ustalenia indywidualne dopuszczają lokalizację garaży, to do-
puszczenie to należy rozumieć jako prawo uzupełnienia zabudowy, 
o której mowa w ust. 1, kompleksem garaży zrealizowanych w jed-
nym zwartym zespole o maksymalnej wielkości odpowiadającej 
1 stanowisku/1 mieszkanie, ujednoliconym architektonicznie w za-
kresie: 
1) formy i pokrycia dachu, 
2) wysokości, a w przypadku dachów stromych wysokości kalenicy 
i okapu, 

3) stolarki otworowej (w zakresie materiału, rysunku i kolorystyki), 
4) wykończenia ścian zewnętrznych (materiał, faktura, kolor). 

3. Na wszystkich działkach dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury. 

4. Zakazy lokalizacji garaży, zawarte w ustaleniach indywidualnych nie 
odnoszą się do garaży wbudowanych w budynki przeznaczenia pod-
stawowego, 

5. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1–3, a wprowadzenie zainwestowania, ustalo-
nego w planie, wiąże się z równoczesnym  wymogiem likwidacji 
obiektów niespełniających kryteriów planu.  

6. Wskaźniki wykorzystania terenu ustalone są dla nowo realizowanej 
zabudowy i nie dotyczą ewentualnych garaży. 
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wszystkie 
tereny 
MW 

  7. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na ry-
sunku planu mogą być zachowane w obecnej formie architekto-
niczno-przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako 
zabudowa do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudo-
wy tych obiektów wyklucza się działania powodujące zwiększenie 
parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony. 

  8. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy kom-
pleksów garaży. 

  9. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokry-
cia dachów w budynkach przylegających do siebie. 

10. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działek. 

11. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
12. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części terenów 

stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodu-
jących wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie 
większym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usy-
tuowanej na granicy tej przestrzeni,  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu infor-
macji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio zwią-
zanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypad-
ku potrzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku pod-
miotów, wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań 
plastycznych, 

4) wysokość ogrodzeń: 
a) wzdłuż ulic układu lokalnego oraz ciągów pieszo-jezdnych 
i pieszo-rowerowych – 1,20 m, 

b) wzdłuż ulic układu podstawowego – 1,50 m. 
MW 1 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 

do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układów dachów oraz charakterystycz-
nego detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

2. Lokalizacja garaży dopuszczalna jest wyłącznie w obrębie działek 
przypisanych zabudowie istniejącej. zompleksy garaży należy sytu-
ować w głębi działek. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MW 2 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układów dachów oraz charakterystycz-
nego detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacja barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 
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MW 2 2. Lokalizacja garaży dopuszczalna jest wyłącznie w obrębie działek 
przypisanych zabudowie istniejącej. zompleksy garaży należy sytu-
ować w głębi działek. 

MW 3 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układów dachów oraz charakterystycz-
nego detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacja barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku 
(w przypadku zabudowy zwartej wymóg dotyczy obu seg-
mentów), 

b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

2. Dopuszcza się lokalizację garaży. zompleksy garaży należy sytuować 
w głębi działek. 

MW 4 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układów dachów oraz charakterystycz-
nego detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

2. W odniesieniu do zabudowy projektowanej ustala się: 
1) wymóg czytelnego architektonicznego nawiązania do istniejących 
w obrębie osiedla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, 

2) powierzchnia zabudowy może odbiegać od powierzchni obszaru 
wyznaczonego liniami zabudowy w zakresie 10%, 

3. Wyklucza się lokalizację garaży. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MW 5 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układów dachów oraz charakterystycz-
nego detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

2. Dopuszcza się lokalizację garaży. zompleksy garaży należy sytuować 
w głębi działek. 
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MW 6 1. Ustala się: 
1) wymóg czytelnego architektonicznego nawiązania do istniejących 
w obrębie osiedla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, 

2) wymóg jednakowej wysokości kalenic, 
3) powierzchnia zabudowy może odbiegać od powierzchni obszarów 
wyznaczonych liniami zabudowy w zakresie 10%, 

2. Nie dopuszcza się lokalizacji garaży. 
MW 7 Dopuszcza się lokalizację garaży w głębi działki. 
MW 8 1. Wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej, za 

wyjątkiem stacji transformatorowej. 
2. Istniejący budynek może podlegać rozbudowie pod warunkiem nie-
przekroczenia obecnej wysokości. 

MW 9 1. Istniejące budynki mieszkalne przeznacza się do trwałej adaptacji 
z zachowaniem brył, układu dachów i wysokości. 

2. W obrębie terenu ustala się lokalizację 2–3 budynków o parametrach 
określonych na rysunku planu każdy. 

3. Dopuszcza się lokalizację garaży pod warunkiem zagłębienia na mi-
nimum 1,0 m poniżej poziomu terenu i przekrycia nasypem ziemnym 
zagospodarowanym zielenią. 

MW 10 1. Istniejące budynki mieszkalne przeznacza się do trwałej adaptacji 
z zachowaniem brył, układu dachów i wysokości. 

2. Wyklucza się rozbudowę istniejącego zespołu garaży za wyjątkiem 
kompleksowej inwestycji polegającej na wymianie istniejących obiek-
tów na wielostanowiskowy garaż dwupoziomowy. 

MW 11 Nie dopuszcza się lokalizacji garaży. 
MW 12 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 

do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układu dachu oraz charakterystycznego 
detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddasza, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

2. Dopuszcza się lokalizację garaży na potrzeby mieszkańców budynku 
istniejącego. 

3.  araże należy usytuować w głębi działki. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MW 13 1. Wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej za 
wyjątkiem garaży sytuowanych w głębi działek. 

2. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układu dachu oraz charakterystycznego 
detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddasza, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 
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MW 14 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układu dachu oraz charakterystycznego 
detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddasza, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 
1) garaży w głębi działek, 
2) jednego obiektu usługowego, jednokondygnacyjnego o po-
wierzchni 60–90m2 w północnej części terenu, 

3) 1 budynku u zbiegu ulic W. 2twosza i Orlej, realizowanego zgod-
nie ze wskaźnikami określonymi na rysunku planu. 

MW 15 1. Wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej za 
wyjątkiem garaży sytuowanych w głębi działek. 

2. W odniesieniu do budynków istniejących, wskazanych do zachowa-
nia, ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układu dachu oraz charakterystycznego 
detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

MW 16 
MW 17 

1. Ewentualne rozbudowy budynków do zachowania są dopuszczalne 
pod warunkiem utrzymania obecnej wysokości. 

2. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem 
stacji transformatorowych. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MW 18 1. Wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy za wyjątkiem 
ewentualnej wymiany istniejących zespołów garaży na garaż wielo-
stanowiskowy o wysokości do 2 kondygnacji, 

2. W przypadku decyzji o trwałej adaptacji istniejących zespołów gara-
ży wymaga się przeprowadzenia w ich obrębie kompleksowej sanacji 
przestrzennej zmierzającej do ujednolicenia i radykalnego podwyż-
szenia walorów wizualnych.  

3. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układu dachów, 
2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) zachowania ciągłości gzymsów, 
4) nie dopuszcza się zbliżania lukarn do zewnętrznych krawędzi da-
chu oraz kalenicy na odległość mniejszą niż 1,50 m (w widoku), 
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MW 19 
MW 20 
MW 21 

1. Wprowadza się zakaz nowej zabudowy kubaturowej. 
2. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układu dachów, 
2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest do-
puszczalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu, 

d) zachowania ciągłości gzymsów, 
4) nie dopuszcza się zbliżania lukarn do zewnętrznych krawędzi da-
chu oraz kalenicy na odległość mniejszą niż 1,50 m (w widoku), 

wszystkie 
tereny MW 

1. Tereny RW położone są w całości lub części w obszarze i terenie 
górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych. Informację 
o położeniu terenów w tym obszarze zawierają ustalenia indywidual-
ne. 

2. Część terenów RW położona jest w granicach obszaru ochrony 
uzdrowiskowej „e”. Informację o położeniu terenu w obrębie strefy 
zamieszczono w ustaleniach  indywidualnych, 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie 
wprowadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podsta-
wie przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie do-
kumentów branżowych. 

MW1- 
MW 6 

Tereny położone w obszarze i terenie górniczym wyznaczonym dla złoża 
wód leczniczych, 

MW 7- 
MW 10 

1. Tereny położone w obszarze i terenie górniczym wyznaczonym dla 
złoża wód leczniczych, 

2. Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
MW 11-MW 

17 
Tereny położone w obszarze i terenie górniczym wyznaczonym dla złoża 
wód leczniczych, 

MW 18-MW 
22 

1. Tereny położone w obszarze i terenie górniczym wyznaczonym dla 
złoża wód leczniczych, 

2. Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
MW 23 1. Teren w części oznaczonej na rysunku planu jest położony w obsza-

rze i terenie górniczym wyznaczonym dla złoża wód leczniczych, 
2. Teren położony w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej. 

E – granice i sposoby za-
gospodarowania terenów 
lub obiektów podlegają-
cych ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych 
przepisów  

MW 24 1. Teren położony w obszarze i terenie górniczym wyznaczonym złoża 
wód leczniczych, 

2. Teren położony w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości 

wszystkie 
tereny MW 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań in-
dywidualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, a ustalenia 
indywidualne nie wprowadzają dodatkowych ustaleń, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyj-
ne oraz przepisy szczególne 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 
2 posesjami w zakresie nie większym niż 3,00 m, a pozostałe grani-
ce nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymagania dotyczące powierzchni dzia-
łek nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użyt-
kowania terenów 

wszystkie 
tereny MW 

Nie dopuszcza się 
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Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów MN,MW: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie 
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 

MN,MW 
 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne 
– wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach – usługi wbudowane: 
a) w budynkach jednorodzinnych oraz w obrębie kondygnacji do-
stępnych z poziomu terenu w budynkach wielorodzinnych – usłu-
gi wymienione w  § 3 pkt 27, 

b) na pozostałych kondygnacjach w budynkach wielorodzinnych – 
usługi wymienione w § 3 pkt 27 ppkt d, e, l, 

3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne 
– wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach: 
a) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą 
stronę, jednak pod warunkiem niezmniejszenia szerokości tych 
ciągów poniżej granicy ustalonej w planie oraz zachowania 
ustalonych na rysunku wymagań w zakresie sytuowania za-
budowy, 

b) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych oraz terenów 
celu publicznego wyłącznie w celu powiększenia tych tere-
nów, 

c) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – w zakresie 5,00 m. 
MN,MW 4 
MN,MW6-
MN,MW8 

Linia rozgraniczająca wzdłuż projektowanej ulicy lokalnej zD/L. 5 może 
ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

MN,MW8 1. Dopuszcza się wykorzystanie na cele usługowe lub działalność go-
spodarczą terenu byłej stolarni. Raksymalna wielkość terenu prze-
znaczonego pod tę funkcję nie może przekraczać działki wyznaczonej 
na rysunku planu i oznaczonej literą „E”, 

2. Linia rozgraniczająca od strony projektowanej ulicy lokalnej zD/L.4 
może ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m, 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

MN,MW 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem 
dokonywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdro-
wotnymi lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, 
na warunkach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań  ograniczających przenikanie ra-
donu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiw-
niczenia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie 
izolacyjne itp.) 

4. Ze względów akustycznych tereny RN,RW kwalifikuje się jako tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, 

5. Jeżeli ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się mini-
malny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki 
budowlanej, na poziomie 30%. Wskaźnik ten należy odnosić do 
działki budowlanej o ile rysunek planu określa zasady podziału, lub 
do terenu, o ile rysunek planu nie określa zasad podziału. Na obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej powierzchnie biologicznie czynne nale-
ży zagospodarować w formie  terenów zielonych, 

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 
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MN,MW 1 1. Do zachowania i objęcia ochroną prawną wskazuje się grupy drzew 
oznaczone na rysunku planu. Drzewa zakwalifikowane do tej katego-
rii mogą być usunięte wyłącznie z powodów zdrowotnych, po sto-
sownym udokumentowaniu takiej konieczności. W wypadku usunię-
cia drzewa wskazanego w planie do zachowania wymaga się doko-
nanie nasadzenia zastępczego z zachowaniem rejonu  lokalizacji, 

2. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 
poziomie 60%. 

MN,MW 2 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na  
poziomie 60%. 

MN,MW 3 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na  
poziomie 60%. 

MN,MW4 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 25%. 

MN,MW5 Ustala się minimalny  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działce przypisanej posesji nr 18a przy ul. Zjednoczenia Narodo-
wego – nie ustala się, 

2) na pozostałych działkach - 75%. 
MN,MW6 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-

ziomie 60%. 
MN,MW7 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-

ziomie 25%. 
MN,MW8 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

1) na działkach przypisanych posesjom nr 50 oraz 52a przy ul. Zjedno-
czenia Narodowego – 50%, 

2) na pozostałych działkach 70%, 
MN,MW 9 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

2) na działkach przypisanych posesjom nr 54, 56, 63 i 63a przy ul. 
Zjednoczenia Narodowego oraz nr 4 i 4a przy ul. Przechodniej – 
25%, 

2) na pozostałych działkach – 70%, 
MN,MW10 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

1) na działkach przypisanych posesjom nr 49b i 57 przy ul. Zjednocze-
nia Narodowego – 30% 

2) na pozostałych terenach – 65%. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

MN,MW11 
MN,MW12 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych na 
poziomie 50%. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 
 

wszystkie 
tereny 

MN,MW 

1. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji 
zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek 
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia 
wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam na tych 
obiektach. Informację o takim statusie obiektu zawiera rysunek pla-
nu. 

2. Na obszarach usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturo-
wego wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicz-
nych, 

4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach. 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
3. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji arche-
ologicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyj-
nym wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Za-
bytków. 

4. Informację o położeniu terenów w obrębie stref, o których mowa 
w ust. 2 i 3, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

5. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału 
i rysunku w obrębie całego budynku, 

6. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami syme-
trycznymi w sposób zakłócający tę symetrię. 
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MN,MW1 
MN,MW2 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 

MN,MW3 1. teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 
MN,MW4 
MN,MW5 
MN,MW6 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 

MN,MW7- 
MN,MW10 

 

Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 
 

MN,MW11 
MN,MW12 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

MN,MW 

  1. W obrębie działki budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku 
o przeznaczeniu ustalonym w planie, 

  2. Jeżeli ustalenia indywidualne dopuszczają lokalizację garaży, to 
dopuszczenie to należy rozumieć jako prawo uzupełnienia zabudo-
wy, o której mowa w ust. 1: 
1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – kompleksem garaży 
zrealizowanych w jednym zwartym zespole o maksymalnej wiel-
kości odpowiadającej 1 stanowisku na 1 mieszkanie, ujednoli-
conego architektonicznie w zakresie: 
a) formy i pokrycia dachu, 
b) wysokości, a w przypadku dachów stromych wysokości ka-
lenicy i okapu, 

c) stolarki otworowej (w zakresie materiału, rysunku i kolory-
styki), 

d) wykończenia ścian zewnętrznych (materiał, faktura, kolor), 
2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – wolno stojącym gara-
żem o maksimum 2 stanowiskach dla samochodów osobowych, 
albo obiektem gospodarczym bądź łączącym ww. funkcje, 
o powierzchni zabudowy do 40 m2.  

  3. Na wszystkich działkach dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury. 

  4. Zakazy lokalizacji garaży zawarte w ustaleniach indywidualnych nie 
odnoszą się do garaży wbudowanych w budynki przeznaczenia 
podstawowego, 

  5. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1–3, a wprowadzenie zainwestowania, ustalo-
nego w planie wiąże się z równoczesnym wymogiem likwidacji 
obiektów niespełniających kryteriów planu.   

  6. Wskaźniki wykorzystania terenu ustalone są dla nowo realizowanej 
zabudowy i nie dotyczą ewentualnych garaży. 

  7. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na ry-
sunku planu  mogą  być  zachowane w obecnej formie architekto-
niczno-przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako 
zabudowa do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudo-
wy tych obiektów wyklucza się działania powodujące zwiększenie 
parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony. 

  8. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy gara-
ży. 

  9. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokry-
cia dachów w budynkach przylegających do siebie. 

10. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działek. 

11. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
12. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części terenów 

stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodu-
jących wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie 
większym niż 1,5m i na długości większej niż 25% ściany usy-
tuowanej na granicy tej przestrzeni,  
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wszystkie 
tereny 

MN,MW 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu infor-
macji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio zwią-
zanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku 
potrzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmio-
tów, wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań pla-
stycznych, 

4) wysokość ogrodzeń: 
a) wzdłuż ulic układu lokalnego oraz ciągów pieszo-jezdnych 
i pieszo-rowerowych – 1,20 m, 

b) wzdłuż ulic układu podstawowego – 1,50 m. 
MN,MW1 Dopuszcza się lokalizację garaży wyłącznie w obrębie działki przypisanej 

budynkowi istniejącemu. 
MN,MW2 1. W wypadku wprowadzenia zabudowy wolno stojącej – wymaga się 

usytuowania kalenic budynków w jednej osi. 
2. W wypadku wprowadzenia zabudowy zwartej wymaga się przekrycia 
wszystkich segmentów dachem o ciągłej linii kalenicy i okapów, jed-
norodnym kącie nachylenia połaci i jednorodnym pokryciu. 

MN,MW3 Wyklucza się lokalizację garaży 
MN,MW4 1. Dopuszcza się lokalizację garaży. 

2. Ustalony na rysunku planu wskaźnik powierzchni zabudowy nie do-
tyczy garaży. 

3. W przypadku przesunięcia linii rozgraniczającej od strony projekto-
wanej ulicy lokalnej zD/L 5 wymaga się odpowiedniego przesunięcia 
linii zabudowy oraz zasięgu przestrzeni publicznej dla zachowania 
ustalonych na rysunku planu odległości. 

MN,MW5 
 

1. Dopuszcza się lokalizację garaży. 
2. Ustalony na rysunku planu wskaźnik powierzchni zabudowy nie do-
tyczy garaży. 

3. Ustalone na rysunku planu linie zabudowy nie dotyczą obiektów 
infrastruktury technicznej. 

MN,MW6 1. Dopuszcza się lokalizację garaży. 
2. Ustalony na rysunku planu wskaźnik powierzchni zabudowy nie do-
tyczy garaży. 

3. Ustalone na rysunku planu linie zabudowy nie dotyczą obiektów 
infrastruktury technicznej. 

4. W przypadku przesunięcia linii rozgraniczającej od strony projekto-
wanej ulicy lokalnej zD/L 5 wymaga się odpowiedniego przesunięcia 
linii zabudowy oraz zasięgu przestrzeni publicznej dla zachowania 
ustalonych na rysunku planu odległości. 

MN,MW7 1. Dopuszcza się lokalizację garaży, a także  trwałą adaptację istnieją-
cego zespołu garaży z  prawem uzupełnienia kolejnymi boksami, pod 
warunkiem architektonicznego ujednolicenia całego kompleksu. 

2. Ustalony na rysunku planu wskaźnik powierzchni zabudowy nie do-
tyczy garaży. 

MN,MW8 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury 
technicznej. 

2. Działka oznaczona na rysunku planu literą „e” może w całości zostać 
wykorzystana pod potrzeby infrastruktury technicznej. 

3. W przypadku przesunięcia linii rozgraniczającej od strony projekto-
wanej ulicy lokalnej zD/L 5 wymaga się odpowiedniego przesunięcia 
linii zabudowy oraz zasięgu przestrzeni publicznej dla zachowania 
ustalonych na rysunku planu odległości. 

MN,MW9 
MN,MW10 

Dopuszcza się lokalizację garaży 

MN,MW11 1. Nową zabudowę o przeznaczeniu ustalonym w planie  można reali-
zować wyłącznie w obrębie w działek, na których wyznaczono obo-
wiązującą linię zabudowy. 

2. Dopuszcza się lokalizację garaży, pod warunkiem sytuowania w głębi 
działek. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MN,MW12 Wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, za wyjątkiem garaży 
sytuowanych w głębi działek. 
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E – granice i sposoby za-
gospodarowania terenów 
lub obiektów podlegają-
cych ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych 
przepisów  

wszystkie 
tereny 

MN,MW 

1. Wszystkie tereny RN,RW położne są w obszarze i terenie górniczym 
ustanowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Wszystkie tereny RN,RW położone są w granicach obszaru ochrony 
uzdrowiskowej „e”.  

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-
tów branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

MN,MW 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) zachowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań indy-
widualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu. 
2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, a ustalenia 
indywidualne nie wprowadzają dodatkowych ustaleń, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyj-
ne oraz przepisy szczególne 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić,  o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 
2 posesjami w zakresie nie większym niż 2,00 m, a pozostałe grani-
ce nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymagania dotyczące powierzchni dzia-
łek nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użyt-
kowania terenów 

wszystkie 
tereny 

MN,MW 

Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów MN,U: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 
MN,U 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) tereny usług 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się. 
3. Na terenach RN,U dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej pod warunkiem niezwiększania liczby 
lokali mieszkalnych. 

4. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie: 
1) na terenach, dla których wprowadzono ustalenia indywidualne – 
według tych ustaleń, 

2) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą stronę, 
jednak pod  warunkiem, niezmniejszenia szerokości tych ciągów 
poniżej granicy ustalonej w planie oraz zachowania ustalonych na 
rysunku wymagań w zakresie sytuowania zabudowy, 

3) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych oraz terenów ce-
lu publicznego wyłącznie w celu powiększenia tych terenów, 

4) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – w zakresie 5,00 m. 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

MN,U 1 Linia rozgraniczająca od strony terenu U1 może ulec przesunięciu 
w nieograniczonym zakresie, jednak wyłącznie w kierunku terenu U1 
i przy zachowaniu ustalonego na rysunku planu kierunku. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 
MN,U 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem do-
konywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowot-
nymi lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na 
warunkach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie ra-
donu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiw-
niczenia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie 
izolacyjne itp.) 
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wszystkie 
tereny 
MN,U 

4. Ze względów akustycznych tereny RN,U kwalifikuje się jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, 

5. Rinimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej należy odnosić 
do działki budowlanej, o ile rysunek planu określa zasady podziału, 
lub do terenu, o ile rysunek planu nie określa zasad podziału. Na ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej powierzchnie biologicznie czynne na-
leży zagospodarować w formie  terenów zielonych,  

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

MN,U 1 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 60% 

MN,U 2 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 30% 

MN,U 3 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 40% 

MN,U 4 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działce przypisanej posesji nr 25 przy ul. Tabaki – 20%, 
2) na pozostałych działkach – 50%. 

MN,U 5 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działkach przypisanych posesjom nr 53, 53a i 61 przy ul. Cieplic-
kiej – 30%, 

2) na pozostałych działkach – 60%, 
MN,U 6 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-

ziomie 60% 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

MN,U 7 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 60% 

wszystkie 
tereny 
MN,U 

1. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji 
zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek 
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia 
wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam na tych obiek-
tach. Informację o takim statusie obiektu zawiera rysunek planu. 

2. Na obszarach w strefie ochrony krajobrazu kulturowego wymaga się 
uzyskania  pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicz-
nych, 

4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach. 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
3. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 

4. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa 
w ust. 2 i 3, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

5. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i ry-
sunku w obrębie całego budynku, 

6. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami syme-
trycznymi w sposób zakłócający tę symetrię. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

MN,U 1 
MN,U 2 
MN,U 3 
MN,U 4 
MN,U 5 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
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wszystkie 
tereny 
MN,U 

  1. W obrębie działki budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku 
o przeznaczeniu ustalonym w planie, 

  2. Jeżeli ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, dopuszcza się 
lokalizację garaży. Dopuszczenie to należy rozumieć jako prawo 
uzupełnienia zabudowy, o której mowa w ust. 1, 1 wolno stojącym 
garażem o maksimum 2 stanowiskach dla samochodów osobo-
wych, albo obiektem gospodarczym bądź łączącym ww. funkcje, 
o powierzchni zabudowy do 40 m2.  

  3. Na wszystkich działka dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury. 

  4. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1–3, a wprowadzenie zainwestowania ustalo-
nego w planie wiąże się z równoczesnym wymogiem likwidacji 
obiektów niespełniających kryteriów planu. 

  5. Wskaźniki wykorzystania terenu ustalone są dla nowo realizowanej 
zabudowy i nie dotyczą ewentualnych garaży. 

  6. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na rysun-
ku planu mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako zabu-
dowa do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudowy 
tych obiektów wyklucza się działania powodujące zwiększenie pa-
rametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony. 

  7. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy gara-
ży. 

  8. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokry-
cia dachów w budynkach przylegających do siebie. 

  9. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działek. 

10. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
11. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części terenów 

stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodu-
jących wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie 
większym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usy-
tuowanej na granicy tej przestrzeni,  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu infor-
macji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio zwią-
zanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypad-
ku potrzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku pod-
miotów, wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań 
plastycznych, 

4) wysokość ogrodzeń: 
a) wzdłuż ulic układu lokalnego oraz ciągów pieszo-jezdnych 
i pieszo-rowerowych – 1,20 m, 

b) wzdłuż ulic układu podstawowego – 1,50 m. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MN,U 1 1. W przypadku powiększenia terenu kosztem terenu U1 dla nowej za-
budowy ustala się: 
1) oznaczoną na rysunku nieprzekraczalną linię zabudowy należy 
traktować jako obowiązującą, 

2) architekturę budynków w części frontowej działki, do głębokości 
6,00 m od linii zabudowy, należy kształtować w analogii do za-
budowy istniejącej w zakresie: 
a) szerokości frontu, 
b) formy i układu dachu, 
c) wysokości kalenicy. 

2. Ewentualne rozbudowy budynków mogą być realizowane pod wa-
runkiem cofnięcia części dobudowywanych o min. 6,00 m od linii 
ścian frontowych. 
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MN,U 4 Ewentualne rozbudowy i przebudowy budynków istniejących oznaczo-
nych na rysunku jako zabudowa do zachowania są dopuszczalne pod 
warunkiem: 
1) nieprzekroczenia ich obecnej wysokości, 
2) niełączenia budynków stanowiących oddzielne kubatury. 

MN,U 6 1. Przed wprowadzeniem zabudowy wymaga się opracowania opinii 
dendrologicznej i na jej podstawie wybranie jednego, dla całego tere-
nu, typu zabudowy, rozplanowanej możliwie najmniej kolizyjnie wo-
bec  istniejącego drzewostanu. 

2. Wprowadza się zakaz lokalizacji wolno stojących garaży 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MN,U 7 Wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 
wszystkie 

tereny MN,U 
1. Wszystkie tereny RN,U położne są w obszarze i terenie górniczym 
ustanowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Część terenów RN,U położona jest w granicach obszaru ochrony 
uzdrowiskowej „e”. Informację o takim położeniu terenu zamieszczo-
no w ustaleniach  indywidualnych. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-
tów branżowych. 

E – granice i sposoby za-
gospodarowania terenów 
lub obiektów podlegają-
cych ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych 
przepisów  

MN,U 1- 
MN,U 6 

Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości 

wszystkie 
tereny MN,U 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań in-
dywidualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, a ustalenia 
indywidualne nie wprowadzają dodatkowych ustaleń, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyj-
ne oraz przepisy szczególne 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 
2 posesjami w zakresie nie większym niż 2,00 m, a pozostałe granice 
nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymaganie dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użyt-
kowania terenów 

wszystkie 
tereny MN,U 

Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów MW,U: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 
MW,U 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
2) tereny usług 

2. Na terenach RW,U dopuszcza się także: 
1) trwałą adaptację istniejącego mieszkalnictwa jednorodzinnego, 
2) wprowadzanie pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach 
usługowych. 

3. Przeznaczenie uzupełniające – ogólnodostępne parkingi, 
4. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następującym zakresie: 
1) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą stronę, 
jednak pod  warunkiem, niezmniejszenia szerokości tych ciągów 
poniżej granicy ustalonej w planie oraz zachowania ustalonych na 
rysunku wymagań w zakresie sytuowania zabudowy, 

2) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych oraz terenów ce-
lu publicznego wyłącznie w celu powiększenia tych terenów, 

3) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – w  zakresie 5,00 m. 
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MW,U 1 Nowo wydzielone działki wzdłuż ul. Jagiellońskiej przeznacza się pod 
zabudowę usługową. Wprowadzenie mieszkalnictwa w obrębie tych 
działek jest dopuszczalne wyłącznie, o ile nastąpią zmiany w obowiązu-
jących przepisach szczególnych regulujących odległości zabudowy 
mieszkaniowej od terenów cmentarzy. 

MW,U 23 Orientacyjne linie rozgraniczające wzdłuż projektowanej ulicy lokalnej 
zD/ L.5 mogą ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m. 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

MW,U 26 Orientacyjne linie rozgraniczające w rejonie skrzyżowania ul. Cieplickiej 
i Rataja mogą ulec przesunięciu do obecnych granic geodezyjnych za 
zgodą zarządcy ulic, po określeniu docelowej geometrii skrzyżowania  

wszystkie 
tereny 
MW,U 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem do-
konywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowot-
nymi lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na 
warunkach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie ra-
donu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiw-
niczenia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie 
izolacyjne itp.) 

4. Ze względów akustycznych tereny RW,U kwalifikuje się jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, 

5. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimal-
ny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 25%. 
Wskaźnik ten należy odnosić do działki budowlanej, o ile rysunek pla-
nu określa zasady podziału, lub do terenu, o ile rysunek planu nie 
określa zasad podziału. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej po-
wierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować w formie te-
renów zielonych, 

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

MW,U 1 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – na 
poziomie 45% 

MW,U  2- 
MW,U 4 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie: 
1) 25% na działkach o funkcji mieszkaniowej lub mieszkalno-usługowej, 
2) 10% na działkach o funkcji usługowej 

MW,U 7- 
MW,U 11 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie: 
1) 25% na działkach o funkcji mieszkaniowej,  
2) 10% na działkach o funkcji usługowej lub mieszkalno-usługowej, 

MW,U 12-
MW,U 17 

Ze względu na wielkość działek oraz  istniejący stan zagospodarowania 
nie ustala się minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 

MW,U 18 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wyłącz-
nie dla działek przeznaczonych pod nową zabudowę – na poziomie 25%  

MW,U 19 1. Do zachowania i objęcia ochroną prawną wskazuje się grupy drzew 
oznaczone na rysunku planu. Drzewa zakwalifikowane do tej katego-
rii mogą być usunięte wyłącznie z powodów zdrowotnych, po sto-
sownym udokumentowaniu takiej konieczności. W wypadku usunię-
cia drzewa wskazanego w planie do zachowania wymaga się doko-
nania nasadzenia zastępczego z zachowaniem rejonu lokalizacji. 

2. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
łącznie dla działek przeznaczonych pod nową zabudowę – na pozio-
mie 30% 

MW,U 21 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – na 
poziomie 50% 

MW,U 22 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – na 
poziomie 30% 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

MW,U 23 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – na 
poziomie 50% 
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MW,U 
24-25, 27 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 30%  

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

MW,U 28 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
a) w wypadku wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na poziomie 25%, 
b) w wypadku przeznaczenia terenu wyłącznie pod funkcje usługowe na 
poziomie 20% 

wszystkie 
tereny 
MW,U 

1. W odniesieniu do terenów usytuowanych w obszarze stref ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania wszelkich 
przedsięwzięć inwestycyjnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Za-
bytków, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

2. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków, ewidencji zabytków oraz wnioskowanych do objęcia reje-
strem zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obo-
wiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. 
Uzgodnienia wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam 
na tych obiektach. Informację o takim  statusie obiektu zawiera rysu-
nek planu. 

3. Na obszarach usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturowe-
go wymaga się uzyskania  pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicz-
nych, 

4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach, 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
4. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 

5. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa 
w ust. 1, 3 i 4, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

6. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i ry-
sunku w obrębie całego budynku, 

7. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami syme-
trycznymi w sposób zakłócający tę symetrię. 

MW,U 1 
 

1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Teren położony w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

MW,U 2- 
MW,U 6 

1. Tereny położone w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Tereny położone w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

MW,U 7 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Teren położony w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

MW,U 8 – 
MW,U 16 

1. Tereny położone w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Tereny położone w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

MW,U 17- 
MW,U 23 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny położone w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 
MW,U 

1. Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych, w  obrębie działki budowla-
nej dopuszcza się lokalizację 1 budynku o przeznaczeniu ustalonym 
w planie, 

2. Jeżeli ustalenia indywidualne dopuszczają lokalizację garaży, to do-
puszczenie to należy rozumieć jako prawo uzupełnienia zabudowy, 
o której mowa w ust. 1, kompleksem garaży zrealizowanych w jed-
nym zwartym zespole o maksymalnej wielkości odpowiadającej 
1 stanowisku/1 mieszkanie, ujednoliconym architektonicznie w zakre-
sie: 
1) formy i pokrycia dachu, 
2) wysokości, a w przypadku dachów stromych wysokości kalenicy 
i okapu, 

3) stolarki otworowej (w zakresie materiału, rysunku i kolorystyki), 
4) wykończenia ścian zewnętrznych (materiał, faktura, kolor). 
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wszystkie 
tereny 
MW,U 

  3. Na wszystkich działkach dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury. 

  4. Zakazy lokalizacji garaży zawarte w ustaleniach indywidualnych nie 
odnoszą się do garaży wbudowanych w budynki przeznaczenia pod-
stawowego, 

  5. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1–3, a wprowadzenie zainwestowania ustalo-
nego w planie wiąże się z równoczesnym wymogiem likwidacji 
obiektów niespełniających kryteriów planu.  

  6. Wskaźniki wykorzystania terenu ustalone są dla nowo realizowanej 
zabudowy i nie dotyczą ewentualnych garaży. 

  7. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na rysun-
ku planu mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako zabu-
dowa do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudowy 
tych obiektów wyklucza się działania powodujące zwiększenie pa-
rametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony. 

  8. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy gara-
ży. 

  9. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokry-
cia dachów w budynkach przylegających do siebie. 

10. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działek. 

11. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
12. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części terenów 

stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodu-
jących wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie 
większym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usy-
tuowanej na granicy tej przestrzeni, 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu infor-
macji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio zwią-
zanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku 
potrzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmio-
tów, wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań pla-
stycznych, 

4) wysokość ogrodzeń: 
a) wzdłuż ulic układu lokalnego oraz ciągów pieszo-jezdnych 
i pieszo-rowerowych – 1,20 m, 

b) wzdłuż ulic układu podstawowego – 1,50 m. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MW,U 1 1. W odniesieniu do zabudowy oznaczonej na rysunku jako zabudowa 
do zachowania ustala się następujące wymagania: 
1) zachowanie gabarytów, układów dachów oraz charakterystyczne-
go detalu architektonicznego, 

2) przebudowy są dozwolone wyłącznie w związku z:  
a) likwidacją barier architektonicznych, 
b) adaptacją poddaszy, 

3) montaż okien połaciowych oraz wprowadzanie lukarn jest dopusz-
czalne pod warunkiem: 
a) zastosowania jednorodnego rozwiązania w całym budynku, 
b) zachowania symetrii w kompozycji elewacji, 
c) zastosowania jednorodnych materiałów pokryciowych na ca-
łym dachu,  

d) powierzchnia lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
połaci dachu. 

2. Wymagania zawarte w ust.1 pkt 1 nie dotyczą budynku usytuowa-
nego na działce nr 20/1. Dla tego obiektu ustala się prawo rozbudo-
wy z następującymi wymaganiami: 
1) maksymalna wysokość 8,00 m, 
2) dach stromy symetryczny o kącie nachylenia połaci 35–450. 
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MW,U 1 3. W odniesieniu do zabudowy projektowanej ustala się wymóg jedna-
kowej wysokości kalenic, mieszczącej się w zakresie określonym na 
rysunku planu, 

4. We wnętrzu bloku dopuszcza się lokalizację kompleksu garaży indy-
widualnych lub wielostanowiskowego garażu o wysokości maksimum 
2 kondygnacji. Obsługę komunikacyjną zapewnia się od ul. Jagielloń-
skiej.  

MW,U 2 1. Wyklucza się lokalizację garaży. 
2. Prace budowlane na obszarze byłego cmentarza ewangelickiego nale-
ży poprzedzić ekshumacją zwłok. 

MW,U 3 1. Wyklucza się wprowadzanie ogrodzeń w obszarze przestrzeni pu-
blicznej. 

2. Wyklucza się lokalizację garaży. 
MW,U 4 1. Istniejącą na terenie RW,U 4 stację transformatorową wskazuje się 

do dyslokacji lub wbudowania.  
2. Wyklucza się wprowadzanie ogrodzeń w obszarze przestrzeni pu-
blicznej. 

3. Wyklucza się lokalizację garaży. 
4. Prace budowlane na obszarze byłego cmentarza ewangelickiego nale-
ży poprzedzić ekshumacją zwłok. 

MW,U 5 - 
MW,U 7 

Wyklucza się lokalizację garaży.  

MW,U 8- 
MW,U 9 

Dopuszcza się lokalizację garaży 

MW,U 10 Wyklucza się lokalizację garaży 
MW,U 11 1. Wymaga się zapewnienia ogólnodostępnego przejścia pieszego przez 

teren w kierunku terenu U 2, stanowiącego kontynuację przejścia 
w parterze projektowanego budynku, 

2. Wyklucza się lokalizację garaży.  
MW,U 12-
MW,U 13 

Wyklucza się lokalizację garaży 

MW,U 14 1. W ramach rozbudowy lub przebudowy obiektów objętych ewidencją 
zabytków wymaga się zachowania lub przywrócenia historycznych 
brył. 

2. Wyklucza się lokalizację garaży. 
MW,U 15 1. W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się trwałą adaptację 

istniejących  lub lokalizację nowych obiektów służących celom pu-
blicznym, z prawem ich rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy na 
warunkach przestrzennych określonych przez Urząd Ochrony Zabyt-
ków, 

2. Zlokalizowaną na zapleczu budynku nr 30 przy Placu Piastowskim 
trafostację wskazuje się do przebudowy w celu nadania wyższych 
walorów estetycznych. 

3. Wyklucza się lokalizację garaży. 
MW,U 16 Wyklucza się lokalizację garaży. 
MW,U 17 1. Istniejącą stację transformatorową wskazuje się do dyslokacji lub 

wbudowania. 
2. Wyklucza się lokalizację garaży. 

MW,U 18 1. Dla ewentualnego budynku realizowanego w miejsce budynku nr 20 
przy ul. Rieszka I ustala się minimalną wysokość 6,00 m. 

2. Wyklucza się lokalizację garaży. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MW,U 19 1. Lokalizacja garaży jest dopuszczalna: 
1) w obrębie działek zabudowanych obiektami wskazanymi do za-
chowania, o ile pozwalają na to przepisy szczególne i wyłącznie 
w głębi działek, 

2) w obrębie pozostałych terenów wyłącznie jako:  
a) wbudowanych w obiekty kubaturowe, lub 
b) wielostanowiskowych garaży zagłębionych  min. 1,0 m poniżej 
poziomu terenu i przekrytych nasypem ziemnym lub płytą 
użytkową.  
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MW,U 19 2. W przypadku decyzji o likwidacji odcinków ulic zD/D.3 i zDW/D.2 
przyległych do terenu RW,U 19 od strony północnej i wschodniej nie 
obowiązują następujące ustalenia zawarte na rysunku planu: 
1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone od stro-
ny elementu układu komunikacyjnego ulegającemu likwidacji,  

2) status przestrzeni publicznej nadany pasowi terenu przyległemu 
do elementu układu komunikacyjnego ulegającemu likwidacji, 

MW,U 20- 
MW,U 21 

Dopuszcza się lokalizację garaży.  

MW,U 22 1. Dopuszcza się lokalizację garaży, 
2. Wzdłuż rzeki zamiennej wymaga się wprowadzenia nasadzeń w for-
mie ekranu o wysokości minimum 2.5 m. 

3. W ramach ewentualnej rozbudowy istniejących budynków wskaza-
nych do zachowania wymaga się zachowania ich obecnej wysokości. 

MW,U 23 Wyklucza się lokalizację garaży. 
MW,U 24- 
MW,U 25 

Na każdym z terenów dopuszcza się lokalizację wyłącznie 1 obiektu 
kubaturowego. 

MW,U 26 1. Lokalizacja garaży jest dopuszczalna wyłącznie jako:  
1) wbudowanych w obiekty kubaturowe, lub 
2) wielostanowiskowych garaży przekrytych nasypem ziemnym lub 
płytą użytkową, 

2. W polu oznaczonym na rysunku planu jako strefa lokalizacji zabudo-
wy wielokondygnacyjnej ustala się minimalną liczbę kondygnacji  
przeznaczonych pod lokale użytkowe bądź mieszkania na 2. 

3. Wymaga się zlokalizowania zabudowy, o której mowa w ust. 2, na 
minimum 75% powierzchni ww. pola. 

MW,U 27 1. Wolno stojące garaże dopuszcza się wyłącznie w obrębie działki za-
budowanej budynkiem nr 89 przy ul. Cieplickiej.  

2. W ewentualnych nowo realizowanych budynkach przeznaczenia pod-
stawowego ustala się minimalną liczbę kondygnacji przeznaczonych 
pod lokale użytkowe bądź mieszkania, na całej powierzchni budyn-
ków na 2. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MW,U 28 1. Dopuszcza się trwałą adaptację istniejących garaży, a także przywró-
cenie funkcji garaży w pomieszczeniach wcześniej adaptowanych do 
innych celów, pod warunkiem sanacji przestrzennej polegającej na 
kompleksowym remoncie i ujednoliceniu wystroju architektonicznego 
i materiałowego, 

2. W nowo realizowanych budynkach przeznaczenia podstawowego 
ustala się minimalną liczbę kondygnacji przeznaczonych pod lokale 
użytkowe bądź mieszkania, na całej powierzchni budynków na 2. 

wszystkie 
tereny MW,U 

1. Wszystkie tereny RW,U położone są w obszarze i terenie górniczym 
ustanowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Część terenów RW,U leży w granicach obszarów ochrony uzdrowi-
skowej „E” lub „e”. Informację o takim położeniu terenu zamieszczo-
no w ustaleniach  indywidualnych. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-
tów branżowych. 

MW,U 1- 
MW,U 6 

Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej  

MW,U 8- 
MW,U 14 

Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

MW,U 15 Tereny w części położone są w obszarze „E”, a w części w obszarze 
„e” ochrony uzdrowiskowej.  

MW,U 16 Teren położony w obszarze „E” ochrony uzdrowiskowej 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlega-
jących ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych 
przepisów 

MW,U 17- 
MW,U 25 

Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
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F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości 

wszystkie 
tereny MW,U 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań in-
dywidualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyj-
ne oraz przepisy szczególne, 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 
2 posesjami, a pozostałe granice nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymaganie dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

wszystkie 
tereny MW,U 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej – nie dopuszcza się   – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

MW,U 13 Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu położonego po-
między ul. Rarysieńki 2obieskiej i zryniczną pod parking 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów MN,MW,U: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
3) tereny usług 

2. Przeznaczenie uzupełniające – ogólnodostępne parkingi, 
3. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następującym zakresie: 
1) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą stronę, 
jednak pod warunkiem, niezmniejszenia szerokości tych ciągów 
poniżej granicy ustalonej w planie oraz zachowania ustalonych na 
rysunku wymagań w zakresie sytuowania zabudowy, 

2) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych wyłącznie w celu 
powiększenia tych terenów, 

3) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – 5,00 m 
MN,MW,U3 Linia rozgraniczająca od strony projektowanej ulicy lokalnej zD/L.3 może 

ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m 
MN,MW,U18 Linia rozgraniczająca od strony projektowanej ulicy lokalnej zD/L.5 może 

ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m 

E -  przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 
 

MN,MW,U19 Orientacyjna linia rozgraniczająca od strony ciągu pieszo-rowerowego 
zD/p.12 może ulec przesunięciu bez limitu w celu przesunięcia ciągu 
w kierunku rzeki zamiennej, 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, do zachowania 
wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem dokonywania incy-
dentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi lub w 
związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie ra-
donu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiwni-
czenia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie izo-
lacyjne itp.). 

4. Tereny RN,RW,U ze względów akustycznych kwalifikuje się jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w myśl art. 114 
ustawy Prawo ochrony środowiska, 
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wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

5. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimalny 
wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 25%. Wskaźnik 
ten należy odnosić do działki budowlanej, o ile rysunek planu określa 
zasady podziału, lub do terenu, o ile rysunek planu nie określa zasad 
podziału. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej powierzchnie biolo-
gicznie czynne należy zagospodarować w formie  terenów zielonych,  

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

MN,MW,U 1 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) w obrębie posesji nr 8, 8a i14  przy ul. Wodnej – 35%, 
2) na pozostałych działkach – 50% 

MN,MW,U 2 
MN,MW,U3 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 50% 

MN,MW,U 4 Nie ustala się minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 
MN,MW,U 7 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

1) na działkach zainwestowanych w stanie istniejącym– nie określa się, 
2) na działkach przeznaczonych pod nowo projektowaną zabudowę – 
25%, 

MN,MW,U 8 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 30% 

MN,MW,U 9 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działkach zabudowanych położonych przy ul. Cieplickiej – wg sta-
nu istniejącego, 

2) na pozostałych działkach 40%, 
MN,MW,U10, 
MN,MW,U11 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 30% 

MN,MW,U12, 
MN,MW,U13 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 55% 

MN,MW,U14 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 60% 

MN,MW,U 15 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działkach położonych przy ul. Cieplickiej – 20%, 
2) na pozostałych działkach – 40% 

MN,MW,U16 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 50% 

MN,MW,U17 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 40% 

MN,MW,U18, 
MN,MW,U19 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) na działkach zainwestowanych w stanie istniejącym – 35% 
2) na działkach przeznaczonych pod nowo projektowaną zabudowę – 45% 

MN,MW,U20 
MN,MW,U21 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 50% 

MN,MW,U22, 
MN,MW,U23 

1. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 
poziomie 60%. 

2. Do objęcia ochroną prawną wskazuje się grupy drzew oznaczone na 
rysunku planu. Drzewa zakwalifikowane do tej kategorii mogą być 
usunięte wyłącznie z powodów zdrowotnych, po stosownym udoku-
mentowaniu takiej konieczności. W wypadku usunięcia drzewa wska-
zanego planie do zachowania wymaga się dokonania nasadzenia za-
stępczego z zachowaniem rejonu lokalizacji. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

MN,MW,U24 1. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
1) w obrębie posesji nr 76 przy ul. Cieplickiej na poziomie 30%, 
2) na pozostałym obszarze – 60%. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

1. W odniesieniu do terenów usytuowanych w obszarze stref ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania wszelkich 
przedsięwzięć inwestycyjnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Za-
bytków, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

2. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków, ewidencji zabytków oraz wnioskowanych do objęcia reje-
strem zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowią-
zek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzę-
dem Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgod-
nienia wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam na tych 
obiektach. Informację o takim statusie obiektu zawiera rysunek planu. 
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wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

3. Na obszarach usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturowe-
go wymaga się uzyskania  pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicz-
nych, 

4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach. 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
4. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków.  

5. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa 
w ust. 1, 3 i 4, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

6. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i ry-
sunku w obrębie całego budynku, 

7. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami syme-
trycznymi w sposób zakłócający tę symetrię. 

MN,MW,U 1, 
MN,MW,U3 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

MN,MW,U4, 
MN,MW,U5 

1. Tereny położone w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Tereny położone w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

MN,MW,U6 Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 
MN,MW,U7, 
MN,MW,U8 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny położone w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

MN,MW,U9 1. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Teren położony w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

MN,MW,U10, 
MN,MW,U11 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny położone w części w strefie „OW obserwacji archeologicznej. 

MN,MW,U12, 
MN,MW,U13 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
 

MN,MW,U14 Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
 

MN,MW,U15 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Teren położony w części (cz. północna) w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej 

MN,MW,U 16 Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
MN,MW,U 17 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

2. Teren położony w części  w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 
MN,MW,U 18 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

2. Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 
MN,MW,U19, 
MN,MW,U20 

1. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Tereny w części położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

MN,MW,U21- 
MN,MW,U24 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

MN,MW,U 25 Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 
D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

1. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w obrębie działki 
budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku o przeznaczeniu usta-
lonym w planie, 

2. Jeżeli ustalenia indywidualne dopuszczają lokalizację garaży, to do-
puszczenie to należy rozumieć jako prawo uzupełnienia zabudowy, 
o której mowa w ust. 1: 
1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – kompleksem garaży zre-
alizowanych w jednym zwartym zespole o maksymalnej wielkości 
odpowiadającej stanowisku na 1 mieszkanie, ujednoliconego archi-
tektonicznie w zakresie: 
a) formy i pokrycia dachu, 
b) wysokości, a w przypadku dachów stromych wysokości kale-
nicy i okapu, 

c) stolarki otworowej (w zakresie materiału, rysunku i kolorystyki), 
d) wykończenia ścian zewnętrznych (materiał, faktura, kolor). 
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wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – 1 wolno stojącym gara-
żem o maksimum 2 stanowiskach dla samochodów osobowych, 
albo  obiektem gospodarczym bądź łączącym ww. funkcje, o po-
wierzchni zabudowy do 40 m2.  

  3. Na wszystkich działka dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury.  

  4. Zakazy lokalizacji garaży, zawarte w ustaleniach indywidualnych nie 
odnoszą się do garaży wbudowanych w budynki przeznaczenia pod-
stawowego, 

  5. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1 i 2, a wprowadzenie zainwestowania ustalone-
go w planie wiąże się z równoczesnym wymogiem likwidacji obiek-
tów niespełniających kryteriów planu.  

  6. Wskaźniki wykorzystania terenu ustalone są dla nowo realizowanej 
zabudowy i nie dotyczą ewentualnych garaży. 

  7. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na rysun-
ku planu mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako zabu-
dowa do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudowy tych 
obiektów wyklucza się działania powodujące zwiększenie parametru, 
który w stanie istniejącym jest przekroczony. 

  8. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy gara-
ży. 

  9. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokrycia 
dachów w budynkach przylegających do siebie. 

10. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działek. 

11. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
12. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części terenów 

stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodują-
cych wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie 
większym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usy-
tuowanej na granicy tej przestrzeni,  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu infor-
macji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio zwią-
zanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku 
potrzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmio-
tów, wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań pla-
stycznych, 

4) wysokość ogrodzeń: 
a) wzdłuż ulic układu lokalnego oraz ciągów pieszo-jezdnych 
i pieszo-rowerowych – 1,20 m, 

b) wzdłuż ulic układu podstawowego – 1,50 m. 
MN,MW, U 1 

 
1. Wyklucza się lokalizację garaży. 
2. Wymaga się likwidacji obiektów gospodarczych zlokalizowanych od 
strony ulicy Wodnej. 

3. Dopuszcza się trwałą adaptację budynków nr 8 i 16 przy ul. Wodnej. 
W wypadku decyzji o zachowaniu ww. obiektów, na przypisanych im 
działkach nie obowiązują linie zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MN,MW,U2 1. W przypadku przesunięcia linii rozgraniczającej wzdłuż projektowanej 
ulicy lokalnej zD/L.3, wymaga się odpowiedniego przesunięcia linii za-
budowy oraz zasiągu przestrzeni publicznej dla utrzymania ustalonych 
na rysunku planu odległości między linią rozgraniczającą a linią zabu-
dowy 

2. Wyklucza się lokalizację garaży. 
3. W przypadku nowej zabudowy realizowanej jako zwarta z istniejącymi 
budynkami kształtowanie wysokości zabudowy i formy dachu można 
oprzeć na: 
1) ustaleniach zawartych na rysunku planu, 
2) w nawiązaniu do budynku istniejącego, stanowiącego bezpośred-
nie sąsiedztwo 
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MN,MW,U 3 1. W przypadku przesunięcia linii rozgraniczającej wzdłuż projektowanej 
ulicy lokalnej zD/L.3, wymaga się odpowiedniego przesunięcia linii za-
budowy oraz zasiągu przestrzeni publicznej dla utrzymania ustalonych 
na rysunku planu odległości między linią rozgraniczającą a linią zabu-
dowy. 

2. Wyklucza się lokalizację garaży. 
MN,MW,U4 1. Wyklucza się lokalizację garaży. 

2. W przypadku nowej zabudowy realizowanej jako zwarta z istniejącymi 
budynkami kształtowanie wysokości zabudowy i formy dachu można 
oprzeć na: 
1) ustaleniach zawartych na rysunku planu, 
2) nawiązaniu do budynku istniejącego stanowiącego bezpośrednie 
sąsiedztwo. 

MN,MW,U5 Lokalizacja garaży jest dopuszczalna wyłącznie na działkach przypisanych 
zabudowie istniejącej. 

MN,MW,U6 1. Nowa zabudowa o przeznaczeniu podstawowym może być lokalizo-
wana wyłącznie na wyznaczonej na rysunku planu niezabudowanej 
działce, 

2. Lokalizacja garaży jest dopuszczalna wyłącznie na działkach przypisa-
nych zabudowie jednorodzinnej. 

MN,MW,U7 1. Dopuszcza się lokalizację garaży 
2. Oznaczony na rysunku planu przejazd  bramowy zapewniający dostęp 
do posesji nr 14 może być zastąpiony przejazdem zlokalizowanym po-
za budynkiem, w południowej części działki, 

MN,MW,U8 
MN,MW,U11 

Dopuszcza się lokalizację garaży 

MN,MW,U12 Wyklucza się lokalizację garaży 
MN,MW,U13 1. Dopuszcza się lokalizację garaży. 

2. Nowa zabudowa o przeznaczeniu ustalonym w planie może być reali-
zowana wyłącznie w miejscy, gdzie plan ustala linię zabudowy. 

MN,MW,U14 1. Wyklucza się wprowadzanie nowej zabudowy, za wyjątkiem garaży. 
2. Rozbudowy istniejących budynków są dopuszczalne wyłącznie w głąb 
działek i o ile obiekty te nie są zabytkami. 

MN,MW,U15 1. Realizacja nowej zabudowy dopuszczalna jest wyłącznie w obszarze 
wyznaczonym liniami zabudowy. 

2. Trwała adaptacja istniejącej zabudowy jest dopuszczalna wyłącznie, 
o ile nie koliduje z zabudową projektowaną. 

3. Rozbudowy istniejących obiektów frontowych są dopuszczalne wy-
łącznie w głąb działek pod warunkiem zachowania obecnej wysokości 
i jednorodnego rozwiązania w zakresie formy dachu. 

4. Dopuszcza się lokalizację garaży. 
MN,MW,U 16 

 
1. Ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem garaży. 
2. Rozbudowy obiektów istniejących są dopuszczalne pod warunkiem 
nieprzekroczenia obecnej wysokości oraz nadania całemu obiektowi 
jednorodnej formy architektonicznej. 

3. W przypadku rozbudowy  budynków zabytkowych należy nawiązać do 
cech historycznych obiektu.  

MN,MW,U17 Dopuszcza się lokalizację garaży. 
MN,MW,U18 1. Nie dopuszcza się lokalizacji garaży, 

2. W przypadku przesunięcia linii rozgraniczającej wzdłuż projektowanej 
ulicy lokalnej zD/L.3, wymaga się odpowiedniego przesunięcia linii za-
budowy oraz zasiągu przestrzeni publicznej dla utrzymania ustalonych 
na rysunku planu odległości między linią rozgraniczającą a linią zabu-
dowy 

MN,MW,U 19, 
MN,MW,U20 

Dopuszcza się lokalizację garaży. 

MN,MW,U 21 Nie dopuszcza się lokalizacji garaży. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

MN,MW,U22 1. Nowa zabudowa przeznaczenia podstawowego może być zlokalizo-
wana wyłącznie na niezabudowanych działkach  wyznaczonych na ry-
sunku planu, 

2. Na każdej z działek dopuszcza się lokalizację 1 budynku przeznaczenia 
podstawowego, 

3. Dopuszcza się lokalizację garaży. 
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MN,MW,U 23 1. Nowa zabudowa o przeznaczeniu ustalonym w planie może być 
wprowadzona wyłącznie na działce wyznaczonej w planie. 

2. Dopuszcza się lokalizację garaży z wyłączeniem działki przeznaczonej 
pod nową zabudowę. 

MN,MW,U24 Dopuszcza się lokalizację garaży 
MN,MW,U 25 Wyklucza się lokalizację garaży 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu MN,MW,U26, 

MN,MW,U27 
Dopuszcza się lokalizację garaży 

wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

1. Wszystkie tereny RN,RW,U położone są w obszarze i terenie górni-
czym ustanowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Część terenów RN,RW,U położona jest w granicach obszarów ochro-
ny uzdrowiskowej „E” lub „e”. Informację o takim położeniu terenu 
zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

MN,MW,U 
1-4 

Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

MN,MW,U5 Teren w części położony w obszarze „E”, a w części w obszarze „e” 
ochrony uzdrowiskowej 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie usta-
lonych na podstawie 
odrębnych przepisów  

MN,MW,U7- 
MN,MW,U25, 
MN,MW,U27 

Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) zachowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań indywi-
dualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, a ustalenia 
indywidualne nie wprowadzają dodatkowych ustaleń, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyjne 
oraz przepisy szczególne. 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 
2 posesjami,  a  pozostałe granice nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymagania dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

wszystkie 
tereny 

MN,MW,U 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej – nie dopuszcza się   – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów MN,MW,U9 Dopuszcza się tymczasowe wykorzystanie terenu położonego pomiędzy 

posesjami nr 2 i 6 przy ul. Tabaki pod parking  

Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów U: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 
 

wszystkie 
tereny U 

1. Przeznaczenie podstawowe – o ile ustalenia indywidualne nie stanowią 
inaczej – tereny zabudowy usługowej 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) o ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej – ogólnodostępne 
parkingi, 

2) przeznaczenia określone w ustaleniach indywidualnych, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następują-
cym zakresie: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne – 
wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach: 
a) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą stro-
nę, jednak pod warunkiem niezmniejszenia szerokości tych cią-
gów poniżej granicy ustalonej w planie, 

b) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych wyłącznie 
w celu powiększenia tych terenów, 

c) w sąsiedztwie terenów nie publicznych – w zakresie 5,00 m. 
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U1 1. Orientacyjna linia rozgraniczająca od strony terenów RN,U1 oraz RN3 
może ulec przesunięciu bez limitu w celu zmniejszenia terenu U1. Przy 
przesunięciu linii rozgraniczającej wymaga się utrzymania jej kierunku 
oznaczonego na rysunku planu. 

2. Ustala się wymóg zapewnienia w obrębie terenu ogólnodostępnego 
parkingu w wielkości 50 mp. 

U 2 1. Jako przeznaczenie uzupełniające w obrębie posesji nr 18 przy Placu 
Piastowskim ustala się mieszkalnictwo, 

2. Orientacyjna linia rozgraniczająca od strony ciągu pieszego zD/p.6 
może ulec przesunięciu w zakresie 15,00 m pod warunkiem zapewnie-
nia połączenia ciągu z ulicą dojazdową zD/D.1 

U 4, U5 Nie dopuszcza się lokalizacji parkingów ogólnodostępnych oraz parkingów 
niezwiązanych z bezpośrednimi potrzebami funkcji usytuowanych na  
terenach U 4 i U5. 

U 9 Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się trwałą adaptację istnieją-
cej funkcji mieszkaniowej w budynku nr 234 przy ul. Wolności 

U 14 Przeznaczenie podstawowe – plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego. 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 
 

U 15 Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej, o których 
mowa w par.3 pkt 27 lit. c 

wszystkie 
tereny 

U 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem doko-
nywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi 
lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych  zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie rado-
nu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiwnicze-
nia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie izola-
cyjne itp.) 

4. Tereny U podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, o ile w ich obrębie zlokalizowane zostaną 
funkcje chronione – odpowiednio do wprowadzonej funkcji chronionej,  

5. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimalny 
wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 25%. Wskaźnik 
ten należy odnosić do działki budowlanej, o ile rysunek planu określa 
zasady podziału, lub do terenu, o ile rysunek planu nie określa zasad 
podziału. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej powierzchnie biolo-
gicznie czynne należy zagospodarować w formie terenów zielonych,  

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

U 1 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-
mie 40% 

U 2 Nie ustala się wskaźnika powierzchni biologicznej czynnej 
U 3 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-

mie 30% 
U 6 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-

mie 15% 
U 7 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-

mie 30% 
U 10 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-

mie 30% 
U 11 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-

mie 40% 
U 12 Nie ustala się wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 
U 14 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-

mie 15% 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

U 15 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-
mie 40% 
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wszystkie 
tereny 

U 

1. W odniesieniu  terenów usytuowanych w obszarze stref ścisłej ochro-
ny konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania wszelkich przed-
sięwzięć inwestycyjnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabyt-
ków, ewidencji zabytków oraz wnioskowanych do objęcia rejestrem 
zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek 
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia 
wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam na tych obiek-
tach. Informację o takim statusie obiektu zawiera rysunek planu. 

3. Na obszarach usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyjne-
go oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych, 
4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyldów 
umieszczanych na obiektach.     

5) projektów zagospodarowania terenów. 
4. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków.  

5. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa 
w ust. 1, 3 i 4, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

6. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem zacho-
wania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i rysunku 
w obrębie całego budynku, 

7. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami symetrycz-
nymi w sposób zakłócający tę symetrię. 

U1 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 
2. Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

U 2-U4 1. Tereny położone w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 

U 5 1. Tereny położone w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 
3. Na terenie usytuowane jest stanowisko archeologiczne. 

U 6 1. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

U 7 1. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Teren położony w części w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

U8 1. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Teren w części (wschodni narożnik) położony w strefie „OW” obserwa-
cji archeologicznej. 

U 9 Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 
U 10 Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej 
U 11 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

2. Teren położony w części w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 
U 12 Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej i 
krajobrazu kulturowego 

U 13 
U 14 

Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

U 

1. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w obrębie działki 
budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku o przeznaczeniu usta-
lonym w planie, 

2. Na wszystkich działka dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury. 

3. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1, 2, a wprowadzenie zainwestowania ustalonego 
w planie wiąże się z równoczesnym wymogiem likwidacji obiektów 
niespełniających kryteriów planu.  
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wszystkie 
tereny 

U 

4. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na rysunku 
planu mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako zabudowa 
do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudowy tych obiek-
tów wyklucza się działania powodujące zwiększenie parametru, który 
w stanie istniejącym jest przekroczony. 

5. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokrycia 
dachów w budynkach przylegających do siebie. 

6. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy dzia-
łek. 

7. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodują-
cych wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie więk-
szym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usytuowanej 
na granicy tej przestrzeni, 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji 
wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio związa-
nego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku po-
trzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmiotów, 
wymaga się zastosowania  jednorodnych rozwiązań plastycz-
nych, 

4) o ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, wymaga się, aby 
ewentualne ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej spełniały 
następujące kryteria: 
a) były jednorodne plastycznie na granicy całej posesji,  
b) były ażurowe o powierzchni prześwitów nie mniejszej niż 75% 
powierzchni  ogrodzenia. 

U 1 1. Ustala się maksymalną liczbę budynków lokalizowanych w obrębie 
działki: 
1) 2 na działkach, na których znajdują się budynki wskazane na ry-
sunku planu do zachowania, 

2) 1 na pozostałych działkach. 
2. Ustala się minimalną wysokość zabudowy nowo projektowanej, a także 
poddawanej przebudowie bądź rozbudowie na poziomie 2 kondygnacji 
mieszczących lokale użytkowe, 

U 2 1. Ustala się zakaz wprowadzania ogrodzeń za wyjątkiem ogrodzenia 
oznaczonego na rysunku planu. Ogrodzenie to wymaga szczególnego 
rozwiązania ze względu na uwarunkowania kulturowe i ekspozycję. Za 
wiążące uznaje się w tym zakresie wymagania Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, 

2. W północnej części terenu wymaga się zapewnienia ogólnodostępnego 
przejścia pieszego przez teren w kierunku terenu RW,U 11, 

3. Ewentualne prace budowlane na obszarze byłego cmentarza ewange-
lickiego należy poprzedzić ekshumacją zwłok. 

U 3 Na terenie nie obowiązuje ograniczenie liczby budynków w obrębie działki 
U 4, U5 1. Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej 

2. Formę ogrodzeń należy dostosować do wymagań Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. 

U 6 Ustala się zakaz ogrodzeń. Zakaz ten nie dotyczy murów oporowych oraz 
zamknięć wnętrz blokowych 

U 7 1. Na terenie nie obowiązuje ograniczenie liczby budynków w obrębie 
działki. 

2. Powierzchnia zabudowy budynków sytuowanych w polu ograniczonym 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie może przekroczyć 50% po-
wierzchni tego pola 

U 10 Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy 
U 11 Na terenie nie obowiązuje ograniczenie liczby budynków w obrębie działki 
U 12 Ustala się wymóg zachowania obecnej wysokości budynku oznaczonego 

jako zabudowa do zachowania 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

U 14 Wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 308 –  24623  – Poz. 3635 

U 15 Rozbudowa budynku jest dopuszczalna wyłącznie w głąb działki i pod 
warunkiem zastosowania dachu o analogicznej geometrii jak w części 
istniejącej, przy nieprzekroczeniu wysokością istniejącej kalenicy. 

wszystkie 
tereny 

U 

1. Wszystkie tereny U położone są w obszarze i terenie górniczym usta-
nowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Część terenów U położona jest w granicach obszarów ochrony uzdro-
wiskowej „E” lub „e”. Informację o takim położeniu terenu zamiesz-
czono w ustaleniach indywidualnych. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

U 1-U3 Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
U 4-U6 Tereny położone w obszarze „E” ochrony uzdrowiskowej 

U 7 Teren położony w niewielkim fragmencie w obszarze „E”, a w pozostałej 
części w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

U 8 Teren położony w obszarze „E” ochrony uzdrowiskowej 
U 10 Teren położony w obszarze „E” ochrony uzdrowiskowej 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie od-
rębnych przepisów  

U 11 Teren położony w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
wszystkie 

tereny 
U 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań indy-
widualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, a ustalenia 
indywidualne nie wprowadzają dodatkowych ustaleń, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyjne 
oraz przepisy szczególne. 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 2 po-
sesjami, a pozostałe granice nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymaganie dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

U 1 1. Nowo wydzielane działki nie mogą różnić się wzajemnie powierzchnią 
o więcej niż 20%.  

2. Określona na rysunku minimalna wielkość działki oraz wymóg określo-
ny w ust. 1 nie dotyczy działki pod ogólnodostępny parking. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

U 2, U3, U7, 
U10-U14 

Nie dopuszcza się podziału terenów  na działki budowlane 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

U 

Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów U/MW,MN: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

U/MW,MN 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zabudowy usługowej, 
2) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno- oraz wieloro-
dzinnej, 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) istniejące i projektowane mieszkania wbudowane w obiekty usłu-
gowe,  

2) ogólnodostępne  parkingi, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie: 
1) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą stronę, 
jednak pod warunkiem niezmniejszenia szerokości tych ciągów po-
niżej granicy ustalonej w planie, 

2) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych oraz terenów celu 
publicznego wyłącznie w celu powiększenia tych terenów, 

3) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – w zakresie 5,00 m. 
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wszystkie 
tereny 

U/MW,MN 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem doko-
nywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi 
lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie rado-
nu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiwnicze-
nia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie izola-
cyjne itp.) 

4. Tereny U podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, o ile w ich obrębie zlokalizowane zostaną 
funkcje chronione – odpowiednio do wprowadzonej funkcji chronionej, 

5. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych wg 
ustaleń indywidualnych. Wskaźnik ten należy odnosić do działki bu-
dowlanej, o ile rysunek planu określa zasady podziału, lub do terenu, 
o ile rysunek planu nie określa zasad podziału. Na obszarach ochrony 
uzdrowiskowej powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodaro-
wać w formie  terenów zielonych,  

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

U/MW,MN 
1 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 20% 

U/MW,MN 
2 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 30% 

U/MW,MN3, 
U/MW,MN4 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 40% 

U/MW,MN 
5 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 60% 

U/MW,MN 
6 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 20% 

U/MW,MN 
7, 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 40% 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

U/MW,MN 8 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie 30% 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

U/MW,MN 

1. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji 
zabytków oraz wnioskowanych do objęcia rejestrem zabytków oraz 
ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek uzgadniania wszel-
kich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia wymaga także forma 
i rozplanowanie szyldów i reklam na tych obiektach. Informację o ta-
kim statusie obiektu zawiera rysunek planu. 

2. W związku z usytuowaniem terenów w strefie ochrony krajobrazu 
kulturowego wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych, 
4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach.     

5) projektów zagospodarowania terenów. 
3. W związku z położeniem terenów w strefie „OW” obserwacji arche-
ologicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków.  

4. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i ry-
sunku w obrębie całego budynku, 

5. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami syme-
trycznymi w sposób zakłócający tę symetrię. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 308 –  24625  – Poz. 3635 

wszystkie 
tereny 

U/MW,MN 

1. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w obrębie działki 
budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku o przeznaczeniu usta-
lonym w planie, 

2. Na wszystkich działka dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury. 

3. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1, 2, a wprowadzenie zainwestowania ustalonego 
w planie wiąże się z równoczesnym  wymogiem likwidacji obiektów 
niespełniających kryteriów planu.  

4. Jeżeli ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, na terenach 
U/RW,RN garaże mogą być realizowane wyłącznie jako garaże wielo-
stanowiskowe, podziemne lub zagłębione na min. 1,50 m poniżej po-
ziomu terenu i przekryte nasypem ziemnym lub płytą użytkową. Usta-
lenie to nie odnosi się do garaży wbudowanych w kubatury obiektów.  

5. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na rysunku 
planu mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako zabudo-
wa do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudowy tych 
obiektów wyklucza się działania powodujące zwiększenie parametru, 
który w stanie istniejącym jest przekroczony. 

6. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy garaży. 
7. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokrycia 
dachów w budynkach przylegających do siebie. 

8. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy dzia-
łek. 

9. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części terenów 
stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodują-
cych wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie więk-
szym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usytuowanej 
na granicy tej przestrzeni,  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji 
wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio związa-
nego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku po-
trzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmiotów, 
wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań plastycz-
nych, 

4) wymaga się, aby ewentualne ogrodzenia od strony przestrzeni pu-
blicznej spełniały następujące kryteria: 
a) były jednorodne plastycznie na granicy całej posesji,  
b) były ażurowe o powierzchni prześwitów nie mniejszej niż 75% 
powierzchni ogrodzenia. 

U/MW,MN 2 W przypadku decyzji o likwidacji odcinków ulic zD/D.3 i zDW/D.2 przyle-
głych do terenu U/RW,RN 2 od strony południowej i wschodniej nie 
obowiązują następujące ustalenia zawarte na rysunku planu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone od strony elementu układu 
komunikacyjnego ulegającego likwidacji,  

2) status przestrzeni publicznej nadany pasowi terenu przyległemu ele-
mentu układu komunikacyjnego ulegającego likwidacji, 

U/MW,MN5 Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

U/MW,MN6 1. Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej oraz rozbu-
dowy istniejącego budynku. 

2. Ewentualne przebudowy mogą być dokonywane wyłącznie, o ile doty-
czyć będą całej kubatury, a ich efektem będzie utrzymanie pierwotnej 
jednorodności wystroju elewacji. 
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E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie usta-
lonych na podstawie 
odrębnych przepisów 

wszystkie 
tereny 

U/MW,MN 

1. Wszystkie tereny U/RW,RN położone są w obszarze i terenie górni-
czym ustanowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Wszystkie tereny U/RW,RN położone są w granicach obszaru ochro-
ny uzdrowiskowej „e”.  

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

U/MW,MN 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych planu, w tym wymagań in-
dywidualnych, 

2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, a ustalenia 
indywidualne nie wprowadzają dodatkowych ustaleń, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyjne 
oraz przepisy szczególne. 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 
2 posesjami, a pozostałe granice nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymaganie dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

U/MW,MN 

Nie dopuszcza się 

 
 
 
 
 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów Uz: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny Uz 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny usług z zielenią towarzyszącą, 
2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne – 
wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach – nie dopuszcza się. 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następują-
cymi zakresie: 
1) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 5,00 m w każdą stronę, 
jednak pod warunkiem niezmniejszenia szerokości tych ciągów po-
niżej granicy ustalonej w planie, 

2) w sąsiedztwie pozostałych terenów publicznych wyłącznie w celu 
powiększenia tych terenów, 

3) w sąsiedztwie terenów niepublicznych – w zakresie 5,00 m. 
Uz 3, Uz4 Dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług, o których mowa w § 3 pkt 27 

ppkt c, budowli rekreacyjnych i sportowych oraz wód powierzchniowych, 
Uz 5 1. Dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług, o których mowa w § 3 

pkt 27 ppkt c, budowli rekreacyjnych i sportowych oraz wód po-
wierzchniowych, 

2. Dopuszcza się wydzielenie dojazdu dla obsługi południowej części 
terenu P,U 1 w przypadku lokalizacji w jego obrębie usług, o których 
mowa w § 3. pkt 27 ppkt b, c, g–k, 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

Uz 6 1. Dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług, o których mowa w § 3 
pkt 27 ppkt c, budowli rekreacyjnych i sportowych oraz wód po-
wierzchniowych, 

2. W obrębie projektowanych budynków wymaga się wprowadzenia usług 
przeznaczenia podstawowego niezwiązanych z baza noclegową 
o powierzchni całkowitej minimum 12 000 m2,  
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Uz 8 1. Dopuszcza się trwałą adaptację istniejącej funkcji mieszkaniowej. 
2. Dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług, o których mowa w § 3 
pkt 27 ppkt c, h, j, k. 

3. Linia rozgraniczająca wzdłuż ciągu pieszego zD/p.12 może ulec prze-
sunięciu: 
1) bez limitu w celu przesunięcia ciągu w kierunku rzeki zamiennej, 
2) 10,00m w celu przesunięcia ciągu w kierunku terenu Uz 9. 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

Uz 9 Dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług, o których mowa w § 3 pkt 27 
ppkt c, h. 

wszystkie 
tereny 

Uz 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z 
wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, do zachowania 
wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem dokonywania incyden-
talnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi lub w związku 
z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie rado-
nu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiwnicze-
nia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie izola-
cyjne itp.). 

4. Tereny Uz podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, o ile w ich obrębie zlokalizowane zostaną 
funkcje chronione – odpowiednio do wprowadzonej funkcji chronionej, 

5. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimalny 
wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 50%. Na obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej powierzchnie biologicznie czynne należy 
zagospodarować w formie terenów zielonych.  

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

Uz 3 Ochroną prawną w trybie obowiązujących przepisów szczególnych obej-
muje się zlokalizowane w obrębie terenu odwierty wód leczniczych i zwy-
kłych.  

Uz 4 Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 
70% 

Uz 5, 6 Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 
60% 

Uz 7 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-
mie 70% 

Uz 8 
 

Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 
80% 

Uz 9 Do objęcia ochroną prawną wskazuje się drzewa oznaczone na rysunku 
planu. Drzewa zakwalifikowane do tej kategorii mogą być usunięte wy-
łącznie z powodów zdrowotnych, po stosownym udokumentowaniu takiej 
konieczności. W wypadku usunięcia drzewa wskazanego w planie do 
zachowania wymaga się dokonanie nasadzenia zastępczego z zachowa-
niem rejonu lokalizacji. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

Uz 10 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na pozio-
mie 50% 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

Uz 

1. W odniesieniu do  terenów usytuowanych w obszarze stref ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania wszelkich 
przedsięwzięć inwestycyjnych z Wojewódzkiego Urzędem Ochrony 
Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

2. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabyt-
ków, ewidencji zabytków oraz wnioskowanych do objęcia rejestrem 
zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek 
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia 
wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam na tych obiek-
tach.  Informację o takim  statusie obiektu zawiera rysunek planu. 
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wszystkie 
tereny 

Uz 

3. Na obszarach  usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturowe-
go wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych, 
4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyldów 
umieszczanych na obiektach, 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
4. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 

5. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa w ust. 
1,3 i 4 zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

6. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i ry-
sunku w obrębie całego budynku, 

7. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami symetrycz-
nymi w sposób zakłócający tę symetrię. 

Uz 1 1. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
2. Teren w części położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

Uz 2 Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
Uz 3 Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
Uz 5 1. Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

2. Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 
Uz 6 W związku z położeniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie strefy ścisłej 

ochrony konserwatorskiej, wymaga się uzgodnienia elewacji projektowa-
nych budynków z Wojewódzkim zonserwatorem Zabytków 

Uz 7 Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 
\ 

Uz 8 Teren w części położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

Uz 

1. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w obrębie działki 
budowlanej dopuszcza się lokalizację 1 budynku o przeznaczeniu usta-
lonym w planie, 

2. Na wszystkich działka dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury. 

3. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
w obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż 
wymieniona w ust. 1,2, a wprowadzenie zainwestowania ustalonego 
w planie wiąże się z równoczesnym wymogiem likwidacji obiektów 
niespełniających kryteriów planu.  

4. Jeżeli ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, na terenach Uz 
dopuszcza się lokalizację garaży realizowanych wyłącznie jako jedno-
kondygnacyjne garaże wielostanowiskowe, podziemne lub zagłębione 
na min. 1,50 m poniżej poziomu terenu i przekryte nasypem ziemnym 
lub płytą użytkową. Ustalenie to nie odnosi się do garaży wbudowa-
nych w kubatury obiektów. 

5. Wskaźniki wykorzystania terenu ustalone są dla nowo realizowanej 
zabudowy i nie dotyczą ewentualnych garaży. 

6. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na rysunku 
planu mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako zabudowa 
do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudowy tych obiek-
tów wyklucza się działania powodujące zwiększenie parametru, który 
w stanie istniejącym jest przekroczony. 

7. Określona na rysunku planu wysokość zabudowy nie dotyczy garaży. 
8. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokrycia 
dachów w budynkach przylegających do siebie. 

9. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy dzia-
łek. 
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wszystkie 
tereny 

Uz 

10. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w części terenów 
stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodują-
cych wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie więk-
szym niż 1,5m i na długości większej niż 25% ściany usytuowa-
nej na granicy tej przestrzeni, 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu infor-
macji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio zwią-
zanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku 
potrzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmio-
tów, wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań pla-
stycznych, 

4) wymaga się stosowania jednorodnych plastycznie  ogrodzeń ażu-
rowych, o prześwitach stanowiących minimum 75% powierzchni 
ogrodzenia i jednakowej wysokości wzdłuż poszczególnych przy-
ległych ciągów komunikacyjnych. 

Uz 1 1. Nowa  zabudowa jest dopuszczalna:  
1) w sąsiedztwie budynku oznaczonego na rysunku planu literą E 
i może obejmować wyłącznie odtworzenie, na podstawie materia-
łów archiwalnych, otwartej leżakowni oraz wieży widokowej, 

2) od strony ślepej ściany  budynku oznaczonego na rysunku planu li-
terą e – w polu wyznaczonym liniami zabudowy od strony ślepej 
ściany budynku i może obejmować rozbudowę tego budynku lub 
dobudowę niezależnej kubatury w zabudowie zwartej i przy konty-
nuacji cech architektonicznych obiektu istniejącego (wysokość, 
dach, materiał, detal). 

2. Ustala się zakaz wprowadzania ogrodzeń od strony Parku Zdrojowego 
oraz Placu Piastowskiego, za wyjątkiem istniejącego ogrodzenia pose-
sji nr10 przy ul. Cieplickiej. 

Uz 2 Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 
Uz 4 1. Raksymalna dopuszcza liczba obiektów kubaturowych w obrębie tere-

nu – 2, 
2. Rinimalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu – 300 m2. 

Uz 5 Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 
\ 

Uz 6 1. Poza strefą lokalizacji zabudowy oznaczoną na rysunku planu dopusz-
cza się wyłącznie następujące formy zagospodarowania: 
1) zieleń urządzoną, 
2) ciągi piesze i pieszo-rowerowe, 
3) terenowe obiekty sportowe, 
4) wody powierzchniowe, 
5) niezbędne dojazdy 
6) 2 budynki związane z obsługą terenowych obiektów sportowych 
o powierzchni  zabudowy do 200 m2 każdy. 

2. Dopuszcza się przekroczenie ustalonej na rysunku planu wysokości 
zabudowy 1 obiektem kubaturowym o powierzchni rzutu maksimum 
300 m2 i wysokości maksimum 21,00 m. Obiekt ten należy usytu-
ować w odległości min. 6,00 m od krawędzi części budynku położonej 
w polu o maksymalnej wysokość – 17,00 m i nadać mu charakter  
dominanty architektonicznej. 

3. W strefie lokalizacji zabudowy wyznacza się pola, w których ustala się 
maksymalną wysokość zabudowy (h) wg opisu podanego na rysunku 
planu. 

4. Wysokość, o której mowa w ust. 2, należy mierzyć od rzędnej 
341,5 m n.p.m., 

5. Na minimum 80% powierzchni dachów wymaga się wprowadzenia 
powierzchni biologicznie czynnych lub przeszkleń, 

6. Wymaga się, aby ciągle odcinki elewacji od strony ul. Tabaki nie były 
dłuższe niż 16,00m  oraz były oddzielone cofnięciami o głębokości mi-
nimum 12,00 m. 

7. Teren zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
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Uz 7 1. Istniejący budynek frontowy wskazuje się do trwałej adaptacji z za-
chowaniem obecnych gabarytów i formy architektonicznej. Dopusz-
czalną ingerencję w architekturę obiektu należy ograniczyć do ewentu-
alnej likwidacji barier architektonicznych oraz dostosowania do przepi-
sów techniczno-budowlanych. 

2. Dopuszcza się zachowanie zabudowy oficynowo-gospodarczej pod 
warunkiem dokonania kompleksowej sanacji przestrzennej.  

3. W ramach ewentualnej przebudowy nie dopuszcza się podwyższania 
budynków powyżej obecnej największej wysokości. 

4. Powierzchnia obiektów może wzrosnąć o maksimum 20%, 
5. Nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy 

Uz 8 1. Ustala się minimalną powierzchnię zabudowy dla nowo realizowanych 
budynków na poziomie 500 m2. Wymóg ten nie dotyczy obiektów in-
frastruktury technicznej. 

2. Poza strefą lokalizacji zabudowy oznaczoną na rysunku planu dopusz-
cza się wyłącznie następujące formy zagospodarowania: 
1) zieleń urządzoną, 
2) ciągi piesze i pieszo-owerowe, 
3) terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, 

Uz 9 W ramach ewentualnej rozbudowy istniejącego budynku lub realizacji 
nowego obiektu nie dopuszcza się przekroczenia obecnej wysokości bu-
dynku. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 
 

Uz 10 W ramach ewentualnej rozbudowy lub przebudowy istniejących budyn-
ków nie dopuszcza się  przekroczenia ich obecnej maksymalnej wysoko-
ści. 
Dopuszcza się maksymalne zwiększenie powierzchni zabudowy o 50%. 

wszystkie 
tereny 

Uz 

1. Wszystkie tereny Uz położone są w obszarze i terenie górniczym usta-
nowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Wszystkie tereny Uz położone są w granicach obszarów ochrony 
uzdrowiskowej „E” lub „e”. Informację o takim położeniu terenu za-
mieszczono w ustaleniach indywidualnych 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

Uz 1 Teren położony w obszarze „E” ochrony uzdrowiskowej 
Uz 2 Teren położony w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

Uz 3-Uz6 Tereny położone w obszarze „E” ochrony uzdrowiskowej 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie od-
rębnych przepisów 

Uz 7-Uz10 Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
wszystkie 

tereny 
Uz 

1. Jeżeli plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń, oznacza to, że wy-
łącznymi kryteriami dla dokonania  podziału są  ustalenia regulacyjne 
oraz przepisy szczególne. 

2. Podział terenu należy poprzedzić wstępnym projektem podziału obej-
mującego cały teren.  

3. Ustalone na rysunku planu wymaganie dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

Uz 6 1. Podziału terenu na działki budowlane należy dokonać przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę,  

2. Wymaga się przypisania odrębnej działki budowlanej, każdej samo-
dzielnej inwestycji. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

Uz 7,  Uz10 Nie dopuszcza się podziału terenów na działki budowlane 
  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

Uz 

Nie dopuszcza się 
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Ustalenia indywidualne dla terenu Uz/MW,MN:  

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

Uz/MW,MN1 1. Przeznaczenie podstawowe – teren usług z zielenią towarzyszącą, 
2. Przeznaczenie uzupełniające – mieszkalnictwo jedno- i wielorodzinne. 
3. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się przeznaczenie 
na cele mieszkaniowe całych budynków przy zachowaniu w obrębie 
terenu dominacji przeznaczenia podstawowego mierzonego po-
wierzchnią całkowitą kubatur oraz powierzchnią przypisanych im dzia-
łek. 

4. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

Uz/MW,MN1 
 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem doko-
nywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi 
lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie rado-
nu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiwnicze-
nia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie izola-
cyjne itp.). 

4. Tereny Uz podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, o ile w ich obrębie zlokalizowane zostaną 
funkcje chronione – odpowiednio do wprowadzonej funkcji chronionej, 

5. Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych, ustala się minimalny wskaź-
nik terenów biologicznie czynnych  na poziomie 50%. Wskaźnik ten 
należy odnosić do terenów. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej 
powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować w formie  
terenów zielonych,  

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego 

Uz/MW,MN1 1. W odniesieniu do obiektu zabytkowego wpisanego do ewidencji za-
bytków oraz jego bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek 
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia 
wymaga także forma i rozplanowanie szyldów i reklam na tym obiek-
cie. Informację o takim statusie obiektu zawiera rysunek planu. 

2. Ze względu na położenie terenu w strefie ochrony krajobrazu kulturo-
wego wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony  Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych, 
4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach. 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
3. Ze względu na położenie terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 

4. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem za-
chowania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i ry-
sunku w obrębie całego budynku, 

5. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami syme-
trycznymi w sposób zakłócający tę symetrię. 
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D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

Uz/MW,MN1 1. Na terenie Uz/RW,RN dopuszcza się lokalizację garaży realizowanych 
wyłącznie jako wbudowane w kubatury obiektów oraz garaże wielo-
stanowiskowe, podziemne lub zagłębione na min. 1,50 m poniżej po-
ziomu terenu i przekryte nasypem ziemnym lub płytą użytkową.  

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. 
3. Wskaźniki wykorzystania terenu oraz ustalona na rysunku planu wy-
sokość zabudowy nie dotyczą ewentualnych garaży. 

4. Obiekty istniejące niespełniające wskaźników określonych na rysunku 
planu mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej, o ile na rysunku planu zostały oznaczone jako zabudowa 
do zachowania. W przypadku przebudowy lub rozbudowy tych obiek-
tów wyklucza się działania powodujące zwiększenie parametru, który 
w stanie istniejącym jest przekroczony. 

5. W zabudowie zwartej wymaga się stosowania jednakowego pokrycia 
dachów w budynkach przylegających do siebie. 

6. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy dzia-
łek. 

7. W części terenu stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodują-
cych wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie więk-
szym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usytuowanej 
na granicy tej przestrzeni,  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji 
wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio związa-
nego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku po-
trzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmiotów, 
wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań plastycz-
nych, 

4) wymaga się stosowania jednorodnych plastycznie ogrodzeń ażu-
rowych, o prześwitach stanowiących minimum 75% powierzchni 
ogrodzenia i jednakowej wysokości wzdłuż poszczególnych przyle-
głych ciągów komunikacyjnych. 

8. W przypadku decyzji o likwidacji odcinka ulicy zD/D.3 przyległego do 
terenu Uz/RW,RN1 od strony zachodniej nie obowiązują następujące 
ustalenia zawarte na rysunku planu: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona od strony ulicy zD/D.3, 
2) status przestrzeni publicznej nadany pasowi terenu przyległemu do 
ulicy zD/D.3. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie usta-
lonych na podstawie 
odrębnych przepisów 

Uz/MW,MN1 1. Teren Uz/RW,RN położny jest w obszarze i terenie górniczym ustano-
wionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Teren  Uz/RW,RN położony jest w granicach obszaru ochrony uzdro-
wiskowej „e”.  

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na  ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

Uz/MW,MN1 1. Wyłącznymi kryteriami dla dokonania  podziału są ustalenia regulacyjne 
oraz przepisy szczególne. 

2. Podział terenu należy poprzedzić wstępnym projektem podziału obejmu-
jącego cały teren. 

3. Ustalone na rysunku planu wymagania dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

Uz/MW,MN1 Nie dopuszcza się. 
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Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów U,DG: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 
U,DG 

1. Przeznaczenie podstawowe – o ile ustalenia indywidualne nie stanowią 
inaczej: 
1) tereny usług, 
2) tereny działalności gospodarczej, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – ogólnodostępne parkingi, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

U,DG 4 Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: 
1) tereny usług, 
2) tereny działalności gospodarczej 
3) tereny obiektów obsługi komunikacji – stacja paliw. 

wszystkie 
tereny 
U,DG 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem doko-
nywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi 
lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie rado-
nu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiwnicze-
nia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie izola-
cyjne itp.) 

4. Tereny U,D  nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114  
ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  

5. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimalny 
wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 15% w odnie-
sieniu do terenu. 

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

U,DG 4 Nie ustala się minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. 
wszystkie 

tereny U,DG 
1. Na obszarach  usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturowe-
go wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony  Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych, 
4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyldów 
umieszczanych na obiektach.     

5) projektów zagospodarowania terenów. 
2. Informację o położeniu terenu w obrębie strefy, o której mowa 
w punkcie 1, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

U,DG 1, 
U,DG 2 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny U,DG 

1. W zabudowie lokalizowanej w obrębie działki wymaga się stosowania 
jednorodnych rozwiązań architektonicznych, kolorystycznych i materia-
łowych.  

2. W budynkach przylegających do siebie wymaga się stosowania jedna-
kowego  pokrycia dachów. 

3. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy dzia-
łek. 

4. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodują-
cych wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie więk-
szym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usytuowanej 
na granicy tej przestrzeni, 
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D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny U,DG 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji 
wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio związa-
nego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku po-
trzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmiotów, 
wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań plastycz-
nych, 

4) wymaga się stosowania jednorodnych plastycznie ogrodzeń ażuro-
wych, w których prześwity stanowić będą minimum 75% po-
wierzchni ogrodzenia 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie od-
rębnych przepisów 

wszystkie 
tereny U,DG 

1. Wszystkie tereny U,D  położne są w obszarze i terenie górniczym 
ustanowionym dla złoża wód leczniczych. 

2. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny U,DG 

Nie wprowadza się dodatkowych wymagań poza określonymi na rysunku 
planu oraz w obowiązujących przepisach szczególnych. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny U,DG 

Nie dopuszcza się 

 
 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów KPG: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 
KPG 

1.  Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny wydzielonych zespołów garaży, 
2) tereny parkingów, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się, 
3. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 
KPG 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska  

2. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na po-
ziomie10%. 

3.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

wszystkie 
tereny KPG 

1. Na obszarach usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych, 
4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i  szyl-
dów umieszczanych na obiektach.     

5) projektów zagospodarowania terenów. 
2. Informację o położeniu terenu w obrębie strefy, o której mowa 
w punkcie 1, zamieszczono w ustaleniach indywidualnych, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

KPG 1 Teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny KPG 

1. Wyklucza się lokalizację garaży blaszanych. 
2. Z zastrzeżeniem ustalenia zawartego w punkcie 1. dopuszcza się trwa-
łą adaptację istniejących zespołów garaży pod warunkiem sanacji prze-
strzennej zmierzającej do ujednolicenia poszczególnych zespołów w 
zakresie wysokości, stolarki otworowej, materiału i kolorystyki wykoń-
czenia elewacji oraz nawierzchni dojazdów. 
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D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny KPG 

3. Elternatywnie ustala się możliwość wymiany istniejących zespołów 
garaży na garaż wielostanowiskowy o wysokości do 2 kondygnacji 
nadziemnych, 

4. Dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy działek. 
5. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się zakaz 
lokalizacji obiektów kubaturowych oraz zakaz lokalizacji nośników re-
klamowych  

wszystkie 
tereny KPG 

1. Wszystkie tereny zP  położone są w całości lub części w obszarze 
i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych. Informa-
cję szczegółową w tym zakresie zawierają ustalenia indywidualne. 

2. Część terenów zP  leży w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej 
„e”. Informację o takim położeniu terenu zamieszczono w ustaleniach  
indywidualnych. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

KPG 1 Teren położony w obszarze i terenie górniczym 
KPG 2 1. Teren położony w obszarze i terenie górniczym. 

2. Teren położony w obszarze ochrony uzdrowiskowej „e”. 
KPG 3 1. Teren położony w części oznaczonej na rysunku planu w obszarze 

i terenie górniczym, 
2. Teren położony w obszarze ochrony uzdrowiskowej „e”. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie od-
rębnych przepisów 
 

KPG 4 Teren położony w obszarze i terenie górniczym. 
F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 
KPG 

Nie ustala się. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny KPG 

Nie dopuszcza się. 

 
 
 
 
 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów MN,MW,U,DG: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, 
2) tereny usług i działalności gospodarczej, 

2. Przeznaczenie uzupełniające nie dopuszcza się, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem doko-
nywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi 
lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych, 

3. Ze względu na występującą w obszarze 2udetów podwyższoną kon-
centrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zaleca się 
stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie rado-
nu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (podpiwnicze-
nia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych w parterach, folie izola-
cyjne itp.). 

4. Tereny RN,RW,U,D  podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114  
ustawy Prawo Ochrony Środowiska, o ile w ich obrębie zlokalizowane 
zostaną funkcje chronione – odpowiednio do wprowadzonej funkcji 
chronionej,  
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e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

5. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimalny 
wskaźnik terenów biologicznie czynnych w obrębie działki na pozio-
mie: 
1) 25% – o ile w obrębie działki występuje funkcja mieszkaniowa, 
2) 15% – o ile w obrębie działki nie występuje funkcja mieszkaniowa.  

6.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

1. Wymiana stolarki otworowej jest dopuszczalna pod warunkiem zacho-
wania jednorodnego rozwiązania co do kolorystyki, materiału i rysunku 
w obrębie całego budynku, 

2. Nie dopuszcza się przebudowy budynków krytych dachami symetrycz-
nymi w sposób zakłócający tę symetrię. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

1. Wyklucza się lokalizację garaży blaszanych. 
2. Dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy działek. 
3. O ile ze wskazań rysunku planu odnoszących się do stopnia zachowa-
nia zabudowy nie wynika inaczej, w obrębie działki budowlanej do-
puszcza się lokalizację maksimum 2 obiektów kubaturowych. W ra-
mach powyższego limitu dopuszcza się lokalizację garaży: 
1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – kompleksu garaży stano-
wiących jeden zwarty zespół, o maksymalnej wielkości odpowiada-
jącej 1 stanowisku na 1 mieszkanie, ujednolicony architektonicznie 
w zakresie: 
a) formy i pokrycia dachu, 
b) wysokości, a w przypadku dachów stromych wysokości kaleni-
cy i okapu, 

c) stolarki otworowej (w zakresie materiału, rysunku i kolorystyki), 
d) wykończenia ścian zewnętrznych (materiał, faktura, kolor). 

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – 1 wolno stojącego garażu 
o maksimum 2 stanowiskach dla samochodów osobowych, albo  
obiektu gospodarczego bądź łączącego ww. funkcje, o powierzchni 
zabudowy do 40 m2.  

4. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
2) zakaz zmian wystroju elewacji istniejących budynków powodują-
cych wkroczenie w obszar przestrzeni publicznej w zakresie więk-
szym niż 1,5 m i na długości większej niż 25% ściany usytuowanej 
na granicy tej przestrzeni,  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem elementów  
miejskiego systemu informacji wizualnej. 

5. Wysokość ogrodzeń od strony przestrzeni publicznej – 1,5 m. 
wszystkie 

tereny 
MN,MW, 

U,DG 

1. Część terenów RN,RW,U,D  położonych jest w obszarze i terenie 
górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych. Informację o ta-
kim usytuowaniu zawierają ustalenia indywidualne. 

2. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie prze-
pisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

MN,MW 
U,DG1- 
MN,MW 
U,DG3 

Tereny położone w obszarze i terenie górniczym. 

MN,MW 
U,DG4 

Teren w części oznaczonej na rysunku położony w obszarze i terenie gór-
niczym. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie od-
rębnych przepisów 

MN,MW 
U,DG5 

Teren położony w obszarze i terenie górniczym. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenów jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych planu,  
2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 

2. Jeżeli rysunek planu nie określa zasad podziału terenu, oznacza to, że 
wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału są ustalenia regulacyjne 
oraz przepisy szczególne. 
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F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest przesunięcie granicy pomiędzy 2 po-
sesjami, a  pozostałe granice nie ulegają zmianie.  

4. Ustalone na rysunku planu wymaganie dotyczące powierzchni działek 
nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

MN,MW, 
U,DG 

Nie dopuszcza się. 

 
Ustalenia  indywidualne dla terenu US: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

US 1 1. Przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i rekreacji, 
2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi wymienione w § 3 pkt 27 ppkt a, 
b, c, i. 

3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nielimito-
wanym planem zakresie jednak pod warunkiem niezmniejszenia szero-
kości przyległych ciągów komunikacyjnych poniżej granicy ustalonej w 
planie, 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

US 1 1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl art.114 ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska  

3. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na po-
ziomie 35%. 

4.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

US 1 Nie ustala się 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

US 1 1. Teren wskazuje się do zagospodarowania w ramach zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej. 

2. Obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez przyległe ulice układu 
podstawowego (lokalne) oraz maksimum 1 wjazd z ulicy zbiorczej. 

3. Ustalona na rysunku planu wysokość zabudowy może być przekroczo-
na wyłącznie w związku z koniecznością lokalizacji urządzeń technolo-
gicznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu. Elemen-
tom kubatury przekraczającym dopuszczalną wysokość należy nadać 
formę dominanty architektonicznej. 

4. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się zakaz 
lokalizacji obiektów kubaturowych oraz zakaz lokalizacji nośników re-
klamowych za wyjątkiem: 
1) elementów miejskiego systemu informacji wizualnej, 
2) maksimum 4 nośników reklamowych związanych z przeznaczenia-
mi zlokalizowanymi w obrębie terenu. Wymaga się, aby nośniki te 
zostały zrealizowane w oparciu o ujednolicony, indywidualny pro-
jekt. 

3) Wysokość ogrodzeń od strony przestrzeni publicznej ustala się na 
1,50 m z tolerancją w zakresie 20 cm i przy wymogu zapewnienia 
prześwitów stanowiących 75% powierzchni ogrodzeń. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie usta-
lonych na podstawie 
odrębnych przepisów 

US 1 1. Teren położony jest w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla 
złoża wód  leczniczych.  

2. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

US 1 1. Wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału terenu są ustalenia regu-
lacyjne oraz przepisy szczególne. 

2. Podział terenu należy poprzedzić wstępnym projektem podziału obej-
mującym cały teren.  
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3. Podziału terenu należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

US 1 Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu w związku z impre-
zami masowymi i na czas trwania tych imprez. 

 
Ustalenia indywidualne dla terenu P,U: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

P,U 1 1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
2) tereny usług: 
a) z wykluczeniem funkcji objętych ochroną akustyczną w myśl 
obowiązujących przepisów szczególnych, w przypadku zacho-
wania obiektów produkcyjnych, 

b) bez ograniczenia, o którym mowa w lit. a, w przypadku likwi-
dacji obiektów produkcyjnych 

2. Przeznaczenie uzupełniające – ogólnodostępne parkingi, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następują-
cym zakresie: 
1) wzdłuż parku zdrojowego – bez limitu, ale wyłącznie w celu po-
większenia terenu parku, 

2) w sąsiedztwie terenu zP 1 – w zakresie 50,00 m, pod warunkiem 
zachowania wymagań ustalonych dla terenu zP 1, 

3) w sąsiedzie pozostałych terenów w zakresie 10,0 m, 
e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

P,U 1 1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Teren P,U nie podlega ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, o ile w ich obrębie zlokalizowane zostaną 
funkcje chronione – odpowiednio do wprowadzonej funkcji chronionej,  

3. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych w obrę-
bie terenu na poziomie 10%. Wymaganie to należy zrealizować w for-
mie zieleni urządzonej. 

4. Ustala się zakaz wprowadzania działalności produkcyjnych powodują-
cych  wzrost uciążliwości. 

5.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

P,U 1 Ustala się ochronę zachowanych fragmentów historycznych elewacji wi-
docznych od strony ul. Wolności i wkomponownia ich w istniejącą 
i ewentualnie nowo realizowaną zabudowę współczesną. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

P,U 1 1. Wyklucza się lokalizację budynków przekraczających wysokością mak-
symalną wysokość istniejącej zabudowy. Od warunku tego można od-
stąpić wyłącznie, o ile taka konieczność wyniknie w związku z działa-
niami modernizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia uciążliwości dla 
środowiska i przekroczenie obecnej wysokości dotyczyć będzie mak-
simum 3,00 m, 

2. Wzdłuż granicy z parkiem zdrojowym ustala się wymóg zastosowania 
ogrodzenia pełnego stanowiącego ekran akustyczny i zaprojektowane-
go przy uwzględnieniu szczególnie eksponowanej i prestiżowej lokali-
zacji od strony parku. Ogrodzenie to może być zlikwidowane na odcin-
kach przylegających do części terenu przeznaczanej pod usługi, o któ-
rych mowa w § 3.pkt 27 ppkt b, c, g–k, 

3. W kolorystyce obiektów należy dążyć do integracji z krajobrazem  
naturalnym poprzez stosowanie barw stonowanych niekonkurujących z 
otoczeniem. Wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawych, odblasko-
wych. 

4. W bilansie miejsc postojowych związanych z funkcjami usługowymi 
lokalizowanymi na terenie P,U 1 dopuszcza się uwzględnienie miejsc 
wyznaczonych na terenie zP 1. 
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 5. Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona od strony rzeki w połu-
dniowej części terenu nie obowiązuje w przypadku przeznaczenia tere-
nu pod usługi, o których mowa w § 3.pkt 27 ppkt b, c, g–k, 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie usta-
lonych na podstawie 
odrębnych przepisów 

P,U 1 1. Teren położony jest w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla 
złoża wód  leczniczych.  

2. Część terenu przyległa do parku zdrojowego położona jest w obszarze 
„e” ochrony uzdrowiskowej. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

P,U 1 1. Wyłącznymi kryteriami dla dokonania podziału terenu są ustalenia regu-
lacyjne oraz przepisy szczególne.  

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

P,U 1 Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu w związku z impre-
zami masowymi i na czas trwania tych imprez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów ZP,US: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 
ZP,US 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zieleni urządzonej, 
2) tereny sportu i rekreacji, 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne – 
wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach – nie dopuszcza się. 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne – 
wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach: 
a) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych w nielimitowanym pla-
nem zakresie, jednak pod warunkiem niezmniejszenia szeroko-
ści tych ciągów poniżej granicy ustalonej w planie, 

b) w sąsiedztwie pozostałych  terenów – w zakresie 5,00 m. 
ZP,US 1 1. Linie rozgraniczające na granicy z terenem W2 5 mogą ulec przesu-

nięciu w nielimitowanym zakresie pod warunkiem: 
1) zachowania wymagań wynikających z przepisów szczególnych, 
2) zachowania odległości gwarantujących prawidłowe warunki grun-
towo-wodne szpalerom drzew wskazanym do ochrony. Warunek 
ten uznaje się za spełniony, jeżeli orientacyjna linia rozgraniczająca 
nie zostanie zbliżona do szpalerów drzew na odległość mniejszą niż 
30,0m, lub, w wypadku zmniejszenia tej odległości, brak nega-
tywnego wpływu wykaże specjalistyczna opinia dendrologiczna, 

2. Linie rozgraniczające wzdłuż elementów układu komunikacyjnego 
mogą ulec przesunięciu w nielimitowanym planem zakresie, jednak 
pod warunkiem zachowania ustalonej w planie szerokości tych cią-
gów. 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

ZP,US 3 Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się ogólnodostępne parkingi, 
zajmujące do 20% powierzchni terenów. 
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wszystkie 
tereny 
ZP,US 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114  ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, 

2. Do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem doko-
nywania incydentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi 
lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych, 

3. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala  się minimal-
ny wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych na poziomie 
90%. 

4.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

ZP,US 1 Do zachowania i objęcia ochroną prawną w formie pomnika przyrody 
wskazuje się aleje, szpalery i grupy drzew oznaczone na rysunku planu ze 
względu na stwierdzone i potencjalne siedliska chrząszcza pachnicy dę-
bowej.   

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZP,US 3 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czyn-
nych na poziomie 60%. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny ZP,US 

Nie ustala się 

wszystkie 
tereny ZP,US 

Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych na terenach ZP,U2 wprowadza 
się zakaz zabudowy kubaturowej oraz prowadzenia ogólnodostępnych 
ciągów komunikacji kołowej. Zakaz ten nie obejmuje: 
1) dróg rowerowych, 
2) obiektów infrastruktury technicznej. 

ZP,US 1 1. Dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z podstawową funkcją 
terenu w polach wyznaczonych liniami zabudowy i przy zachowaniu 
wskaźników określonych na rysunku planu. 

2. Wymaga się realizacji planowanego zagospodarowania na warunkach 
zorganizowanej działalności inwestycyjnej.  ranice poszczególnych, 
odrębnych obszarów podlegających temu rygorowi oznaczono na ry-
sunku planu. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

ZP,US 4 
ZP, US 5 

Dopuszcza się lokalizację 1 obiektu kubaturowego związanego bezpo-
średnio z podstawową funkcją terenu, realizowanego zgodnie z wymaga-
niami określonymi na rysunku planu i pod warunkiem wcześniejszej lub 
równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego. 

wszystkie 
tereny ZP,US 

1. Wszystkie tereny ZP,U2 położone są w całości lub części w obszarze i 
terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych. Informa-
cję szczegółową w tym zakresie zawierają ustalenia indywidualne. 

2. Część terenów ZP,U2 jest położona w obszarze „e” ochrony uzdrowi-
skowej. Informację o takim położeniu terenu zawierają ustalenia indy-
widualne. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-

tów branżowych. 

ZP,US 1 Teren położony w obszarze i terenie górniczym 
ZP,US 2 1. Tereny położone w obszarze i terenie górniczym. 

2. Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej. 
ZP,US 3 Tereny położone w obszarze i terenie górniczym, 
ZP,US 4 Teren w części oznaczonej na rysunku planu położony  jest w  

obszarze i terenie górniczym, 
ZP,US 5 Teren położony w obszarze i terenie górniczym 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów 

ZP,US 6 Teren położony w obszarze i terenie górniczym 
F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 
ZP,US 

1. Wyłącznymi kryteriami dla dokonania  podziału terenu są ustalenia 
regulacyjne oraz przepisy szczególne.  

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-

Wszystkie 
tereny ZP,US 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, nie dopuszcza się. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 308 –  24641  – Poz. 3635 

darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

ZP,US 1 
ZP,US 4 
ZP,US 5 

Dopuszcza się: 
tymczasowe zagospodarowanie terenu w związku z imprezami masowy-
mi i na czas trwania tych imprez, 
 tymczasowe zagospodarowanie rolnicze terenu, bez prawa realizacji 
zabudowy kubaturowej związanej z tym użytkowaniem. Użytkowanie 
tymczasowe nie może trwać dłużej niż 10 lat od momentu podjęcia inwe-
stycji związanych z przeznaczeniem podstawowym ustalonym w planie. 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów ZP: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 

ZP 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, 
2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) na terenach, dla których plan wprowadza ustalenia indywidualne – 
wg tych ustaleń, 

2) na pozostałych terenach – nie dopuszcza się. 
3. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą ulec  przesunięciu o 5,00 m  

ZP 1 Jako przeznaczenia uzupełniające ustala się usługi wymienione w § 3 
pkt 27 ppkt b, c, i. 

ZP 2 Jako przeznaczenia uzupełniające ustala się usługi wymienione w § 3 
pkt 27 ppkt b, j. 

ZP 3 1. Jako przeznaczenia uzupełniające ustala się usługi wymienione w § 3 
pkt 27 ppkt b, i, j, 

2. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu bez limitu 
w celu zmiany usytuowania kładki pieszej nad Wrzosówką. 

ZP 4 Dopuszcza się zachowanie istniejącego cieku wodnego. 
ZP 5 Jako przeznaczenie uzupełniające lub alternatywne ustala się parking 

zajmujący do 70% powierzchni terenu 
ZP 8 Jako przeznaczenie uzupełniające lub alternatywne ustala się parking 

zajmujący do 70% powierzchni terenu 
ZP10 Linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu: 

1) wzdłuż projektowanej ulicy lokalnej zD/L.5 w zakresie 10,00 m, 
2) od strony ciągu pieszego zD/p.12 bez limitu w celu przesunięcia ciągu 
w kierunku rzeki zamiennej, 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

ZP 11 Jako przeznaczenie uzupełniające lub alternatywne ustala się parking 
zajmujący do 70% powierzchni terenu. 

wszystkie 
tereny 

ZP 

1. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, do zachowania 
wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem dokonywania incy-
dentalnych cięć podyktowanych względami zdrowotnymi lub 
w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych, 

2. Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych, tereny ZP nie podlegają 
ochronie akustycznej  w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Śro-
dowiska.  

3. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimalny 
wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych w obrębie tere-
nów na poziomie 90%. 

4.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne.  

ZP 1 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych 
w obrębie terenu na poziomie 85%. 

ZP 3 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych  
w obrębie terenu na poziomie 85%. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZP 4 1. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych 
w obrębie terenu na poziomie 95%. 

2. Do zachowania i objęcia ochroną wskazuje się drzewa oznaczone na 
rysunku planu. Drzewa zakwalifikowane do tej kategorii mogą być 
usunięte wyłącznie z powodów zdrowotnych, po stosownym udoku-
mentowaniu takiej konieczności. W wypadku usunięcia drzewa wska-
zanego w planie do zachowania wymaga się dokonanie nasadzenia 
zastępczego z zachowaniem lokalizacji. 
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ZP 5 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych  
w obrębie terenu na poziomie 30%. 

ZP 7 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych  
w obrębie terenu na poziomie 60%. 

ZP 8 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych  
w obrębie terenu na poziomie 30%. 

ZP 9 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych  
w obrębie terenu na poziomie 50%. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZP 11 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych  
w obrębie terenu na poziomie 30%. 

wszystkie 
tereny 

ZP 

1. W odniesieniu do  terenów usytuowanych w obszarze stref ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania wszelkich 
przedsięwzięć inwestycyjnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Za-
bytków zgodnie z przepisami szczególnymi.  

2. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków, oraz ich bezpośredniego otoczenia ustala się obowiązek 
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. Informację 
o takim statusie zawiera rysunek planu. 

3. Na obszarach  usytuowanych w strefie ochrony krajobrazu kulturo-
wego wymaga się uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony  Zabytków dla: 
1) formy elewacji budynków, 
2) rodzajów nawierzchni w obrębie elementów układu komunikacyj-
nego oraz na terenach zieleni urządzonej, 

3) formy ogrodzeń zlokalizowanych od strony przestrzeni publicz-
nych, 

4) formy samodzielnych nośników reklamowych oraz reklam i szyl-
dów umieszczanych na obiektach. 

5) projektów zagospodarowania terenów. 
4. W odniesieniu do terenów położonych w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwesty-
cyjnym wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Za-
bytków. 

5. Informację o położeniu terenu w obrębie stref, o których mowa 
w ust. 1, 3 i 4,  zamieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

ZP 1 1. Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
2. Teren w części położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

ZP 2 Teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

ZP 15- 
ZP 17 

Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 

wszystkie 
tereny 

ZP 

1. Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych na terenach ZP wprowadza 
się zakaz zabudowy kubaturowej oraz  prowadzenia ogólnodostęp-
nych ciągów komunikacji kołowej. Zakaz ten nie obejmuje: 
1) dróg rowerowych, 
2) obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem 
elementów miejskiego systemu informacji wizualnej. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

ZP 1 1. W obrębie terenu ustala się: 
1) rozbudowę teatru zdrojowego zgodnie z wyznaczonymi na rysunku 
planu liniami zabudowy, 

2) trwałą adaptację istniejących obiektów małej architektury o cha-
rakterze parkowym, 

3) uzupełnienie istniejącego zagospodarowania parkowego obiektami 
małej architektury, w dostosowaniu do funkcji parku i potrzeb ku-
racjuszy, 

4) budowę palmiarni w zachodniej części parku, na osi pomiędzy sa-
natorium Egat a budynkiem nr 10 przy ul. Cerai.  

2. Wzdłuż granicy z terenem P,U ustala się wymóg zastosowania ogro-
dzenia zapewniającego izolację akustyczną i wizualną obsadzonego in-
tensywną zielenią. Ogrodzenie to może być zlikwidowane na odcin-
kach przylegających do części terenu P,U.1 przeznaczanej pod usługi, 
o których mowa w § 3.pkt 27 ppkt b, c, g–k, 
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ZP 2 1. W obrębie parku dopuszcza się: 
1) lokalizację 1 obiektu kubaturowego  mieszczącego usługi gastro-
nomii,  

2) trwałą adaptację istniejącego szaletu, 
3) lokalizację obiektów małej architektury – realizowanych w oparciu 
o kompleksowy projekt. 

4) lokalizację 1 obiektu socjalno-gospodarczego w południowo- 
-wschodniej części parku na rzecz usytuowanych tu otwartych te-
renów sportowych. 

2. Warunki realizacji obiektów, o których mowa w ust. 1, należy podpo-
rządkować wymaganiom konserwatorskim. 

ZP 3 W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację 1 obiektu kubaturowego, 
mieszczącego usługi ustalone jako przeznaczenie uzupełniające terenu, 
usytuowanego w miejscu wyznaczonym liniami zabudowy. Obiekt oraz 
jego otoczenie należy zaprojektować ze szczególną starannością, w twór-
czy sposób wykorzystując charakterystyczne dla Cieplic przykłady archi-
tektury parkowej. Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 
zabudowy nie obowiązują dla pomostów i tarasów. 

ZP 14 W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację dojazdów do przyległych dzia-
łek. 

ZP 17 W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację dojazdu do zachodniej części 
terenu RW.1. 

wszystkie 
tereny 

ZP 

1. Wszystkie tereny ZP położone są  w obszarze i terenie górniczym 
ustanowionym dla złoża wód  leczniczych.  

2. Część terenów ZP jest położona w obszarach „E” lub „e” ochrony 
uzdrowiskowej.  Informację o takim położeniu terenu zawierają usta-
lenia indywidualne. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-
tów branżowych. 

ZP 1- ZP3 Tereny położone w obszarze „E” ochrony uzdrowiskowej 
ZP 4-ZP10 Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów 

ZP 12-ZP14 Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

ZP 

Wprowadza się zakaz podziałów terenów ZP.  

Wszystkie 
tereny 

ZP 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, w obrębie terenów ZP 
dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu w związku z impre-
zami masowymi i na czas trwania tych imprez oraz lokalizację letnich 
punktów gastronomicznych. 

ZP 4 Nie dopuszcza się zagospodarowania tymczasowego. 
ZP 6 Nie dopuszcza się zagospodarowania tymczasowego. 

ZP 8-ZP13 Nie dopuszcza się zagospodarowania tymczasowego. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

ZP 15-ZP17 Do czasu urządzenia terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w pla-
nie, dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie w formie ogrodów 
przydomowych. 

 
 
 
 
 
 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów RM: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

RM 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się. 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 
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e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

RM 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 

2. Tereny RR podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, o ile w ich obrębie zlokalizowane zostaną 
funkcje chronione – odpowiednio do wprowadzonej funkcji chronio-
nej,  

3. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na 
poziomie 30%. 

4. Ustala się zakaz wprowadzania działalności powodujących wzrost 
uciążliwości. 

5.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

RM 

Nie ustala się 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

RM 

1. W zabudowie lokalizowanej w obrębie działki wymaga się stosowania 
jednorodnych rozwiązań architektonicznych, kolorystycznych i mate-
riałowych.  

2. W budynkach przylegających do siebie wymaga się stosowania jedna-
kowego  pokrycia dachów. 

3. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy dzia-
łek. 

4. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem: 
a) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informa-
cji wizualnej, 

b) jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio związa-
nego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W wypadku po-
trzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmiotów, 
wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań plastycz-
nych, 

3) wymaga się stosowania jednorodnych plastycznie ogrodzeń ażu-
rowych, w których prześwity stanowić będą minimum 60% po-
wierzchni ogrodzenia 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

wszystkie 
tereny 

RM 

1. Tereny RR położone są  w obszarze i terenie górniczym ustanowio-
nym dla złoża wód  leczniczych.  

2. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-
tów branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

RM 

Nie ustala się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

RM 

Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów KP: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 

KP 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów, 
2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
2) przeznaczenia wg ustaleń indywidualnych 

3. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 5,00 m, 

KP 1 Orientacyjna linia rozgraniczająca wzdłuż terenu P,U 1 może ulec przesu-
nięciu w zakresie 50,00 m 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

KP 2 Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się usługi sportu i rekreacji. 
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wszystkie 
tereny 

KP 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska  

2. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się minimalny 
wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie10%. 

3.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

KP 1 Ustala się wymóg nasadzenia drzew w ilości minimum 1 drzewo/8 miejsc 
postojowych. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

KP 5 
KP 6 

Ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 25% 

wszystkie 
tereny 

KP 

1. Na terenach położonych w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 
wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym wymaga-
ją zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. Informa-
cję o położeniu terenu w tej strefie zawierają ustalania indywidualne. 

2. Dla inwestycji realizowanej w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
należy uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków.  

KP 2 Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

KP 3 1. Tereny położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, 
2. Tereny położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 

wszystkie 
tereny 

KP 

Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem 
stacji transformatorowych. 

KP 1 W obrębie terenu wymaga się realizacji minimum 80 ogólnodostępnych 
miejsc postojowych. W liczbie tej dopuszcza się miejsca postojowe zwią-
zane z usługami lokalizowanymi na terenie P,U 1. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu KP 5 Narożnik terenu od strony projektowanego ronda na skrzyżowaniu 

ul. Podgórzyńskiej i Cerai uznaje się za punkt formalnie ważny. Wymaga 
się wprowadzenia tu formy plastycznej lub ukształtowania zieleni dla 
kompozycyjnego obudowania projektowanego ronda.  

wszystkie 
tereny 

KP 

1. Tereny zP położone są w obszarze i terenie górniczym ustanowionym 
dla złoża wód leczniczych. 

2. Część terenów zP położona jest w granicach obszarów ochrony 
uzdrowiskowej „E” lub „e”. Informację o takim położeniu terenu za-
mieszczono w ustaleniach indywidualnych. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-
tów branżowych. 

4. Wielkość parkingów usytuowanych w strefach ochrony uzdrowisko-
wej należy dostosować do wymagań określonych w ustawie o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz gminach uzdrowiskowych 

KP 1 Część terenu leży w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
KP 2 
KP 3 

Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej. 

KP 4 Część terenu leży w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

KP 5 Tereny położone w strefie „E” ochrony uzdrowiskowej 
F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

KP 

Nie dopuszcza się podziału terenu 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

KP 

Dopuszcza się wykorzystanie terenów w związku z potrzebami imprez 
masowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenu ZC: 
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przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

ZC 1 1. Przeznaczenie podstawowe – cmentarz, 
2. Przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się, 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZC 1 1. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy Pra-
wo Ochrony Środowiska  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

ZC 1 1. W odniesieniu do obiektu kaplicy cmentarnej  wpisanej do ewidencji 
zabytków ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowla-
nych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.  

2. Ze względu na usytuowanie cmentarza w strefie ochrony krajobrazu 
kulturowego działania polegające na: 
1) lokalizacji nowej zabudowy i zmianie wystroju architektonicznego 
zabudowy wskazanej do zachowania, 

2) zmianie istniejącego układu urbanistycznego (w tym rozplanowania 
ciągów komunikacyjnych, parkingów i zieleni) wymagają uzyskania 
pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

3. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

ZC 1 Nie ustala się 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

ZC 1 1. Teren ZC położony jest w obszarze i terenie górniczym ustanowionym 
dla złoża wód leczniczych. 

2. Tereny ZC położony jest w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej 
„e”.   

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww, terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

ZC 1 Nie dopuszcza się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

ZC 1 Nie dopuszcza się 

 
 
 
 
Ustalenia indywidualne dla terenu W: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w §2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

W 1 1. Przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktury technicznej – wo-
dociągi,  

2. Przeznaczenie uzupełniające – o ile ustalenia indywidualne nie stano-
wią inaczej – nie dopuszcza się, 

3. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

W 1 1. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl art.114  ustawy Pra-
wo Ochrony Środowiska  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 308 –  24647  – Poz. 3635 

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

W 1 1. W związku z usytuowaniem terenu w obszarze strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania wszelkich przedsię-
wzięć inwestycyjnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  

2. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 
Informację o położeniu terenu w tej strefie zawierają ustalania indywi-
dualne. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

W 1 Nie ustala się 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

W 1 1. Teren W położny jest w obszarze i terenie górniczym ustanowionym 
dla złoża wód leczniczych. 

2. Teren W  położony jest w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej 
„E”.   

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

W 1 Nie dopuszcza się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

W 1 Nie dopuszcza się 

 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów E: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

E 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyka, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się, 
3. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

E 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska.  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

wszystkie 
tereny E 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, nie ustala się. 

E 1 Ze względu na usytuowanie terenu w strefie ochrony krajobrazu kulturo-
wego działania polegające na modernizacji istniejącej lub lokalizacji nowej 
zabudowy wymagają uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

E 2 1.  Ze względu na usytuowanie terenu w strefie ochrony krajobrazu kul-
turowego działania polegające na modernizacji istniejącej lub lokalizacji 
nowej zabudowy wymagają uzyskania pozytywnej opinii Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

2. W związku z położeniem terenu w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym 
wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 
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D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

E 
 

Nie ustala się 

wszystkie 
tereny 

E 

1. Tereny E położne są w obszarze i terenie górniczym ustanowionym 
dla złoża wód leczniczych. 

2. Część terenów położona jest w granicach obszaru ochrony uzdrowi-
skowej „e”.  Informację o takim położeniu zawierają ustalenia indywi-
dualne. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

E 2-E4 Tereny położone w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej 
F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

E 

Nie ustala się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

E 

Nie dopuszcza się 

 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów G: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

G 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – ga-
zociągi, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się, 
3. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

G 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

wszystkie 
tereny 

G 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, nie ustala się. C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

G 1, G 2 W związku z położeniem terenów w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym wy-
magają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków.  

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

G 

Nie ustala się  

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

wszystkie 
tereny 

G 

1. Tereny   położone są w obszarze i terenie górniczym ustanowionym 
dla złoża wód leczniczych. 

2. Tereny    położone są w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej  
„e”.   

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

G 

Nie ustala się 
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  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

G 

Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia  indywidualne dla terenu WG: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

WG 1 1. Przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktury technicznej – ob-
sługa gospodarki wodnej, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – mieszkalnictwo realizowane wyłącznie 
jako funkcja wbudowana,  

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

WG 1 1. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy Pra-
wo Ochrony Środowiska  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

WG 1 Nie ustala się 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

WG 1 Nie wprowadza się dodatkowych ustaleń ponad wymagania określone na 
rysunku planu 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

WG 1 Teren W  jest położny w części oznaczonej na rysunku planu w obszarze 
i terenie górniczym  ustanowionym dla złoża wód leczniczych. Z tytułu 
ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan  nie wprowadza dodat-
kowych ustaleń poza obowiązującymi  na podstawie przepisów szczegól-
nych i opracowanych na ich podstawie dokumentów branżowych. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

WG 1 Nie dopuszcza się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

WG 1 Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów ZD: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

ZD 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) ogrody działkowe, 
2) ogrody przydomowe. 

2. Przeznaczenie uzupełniające – tereny zieleni urządzonej, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

ZD 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

wszystkie 
tereny 

ZD 

Część terenów położona jest w strefie „OW” ochrony archeologicznej.  
Informację w tym zakresie zawierają ustalenia  indywidualne. 
W przypadku takiego położenia terenów  wszelkie prace ziemne związane 
z procesem inwestycyjnym wymagają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzę-
dowi Ochrony Zabytków. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

ZD 3 Teren położony w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 308 –  24650  – Poz. 3635 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

ZD 

Nie ustala się 

wszystkie 
tereny 

ZD 

1. Tereny ZD są położone w całości lub części  w obszarze i terenie 
górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych. Informację 
w tym zakresie zawierają ustalenia indywidualne. 

2. Tereny ZD położone są w części w granicach obszaru ochrony uzdro-
wiskowej „e”.   

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

ZD 1 1. Teren w części oznaczonej na rysunku planu  położony jest w obsza-
rze i terenie górniczym, 

2. Teren położony w obszarze ochrony uzdrowiskowej „e” 
ZD 2 1. Teren położony w obszarze i terenie górniczym, 

2. Teren w części oznaczonej na rysunku planu położony jest w obszarze 
ochrony uzdrowiskowej „e” 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

ZD 3 1. Teren położony w obszarze i terenie górniczym, 
2. Teren położony w obszarze ochrony uzdrowiskowej „e” 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

ZD 

Nie dopuszcza się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

ZD 

Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów ZN: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 

ZN 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej, 
2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
2) przeznaczenie wg ustaleń indywidualnych, 

3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie 5,00 m  

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

ZN 3 Dopuszcza się wykorzystanie do 25% powierzchni terenu pod parking 
wszystkie 

tereny 
ZN 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

ZN 4 Do zachowania i objęcia ochroną prawną w formie pomnika przyrody 
wskazuje się drzewa oznaczone na rysunku planu ze względu na stwier-
dzone i potencjalne siedliska chrząszcza pachnicy dębowej.   

wszystkie 
tereny 

ZN 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, nie ustala się. C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

ZN2 
ZN3 

W związku z położeniem terenów  w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej wszelkie prace ziemne związane z procesem inwestycyjnym wy-
magają zgłoszenia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. 

wszystkie 
tereny 

ZN 

W obszarach stanowiących przestrzeń publiczną ustala się zakaz lokaliza-
cji nośników reklamowych, za wyjątkiem elementów miejskiego systemu 
informacji wizualnej. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

ZN 1 Odcinek istniejącej naziemnej sieci ciepłowniczej wskazuje się do zastą-
pienia siecią doziemną. 
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wszystkie 
tereny 

ZN 

1. Tereny ZN są położone w obszarze i terenie górniczym ustanowionym 
dla złoża wód leczniczych.  

2. Część terenów ZN  jest położona w granicach obszaru „e” ochrony 
uzdrowiskowej. Informację o takim położeniu zawierają ustalenia in-
dywidualne. 

3. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wpro-
wadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie 
przepisów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumen-
tów branżowych. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

ZN 2 Teren położony w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej. 
F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

ZN 

Nie dopuszcza się podziału terenów, za wyjątkiem podziałów mających 
służyć wydzieleniu działek pod ewentualne obiekty infrastruktury tech-
nicznej. 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

ZN 

Nie dopuszcza się 

 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów R: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

R 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny rolne, 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
2) ciągi piesze lub pieszo-rowerowe. 

3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie: 
1) w sąsiedztwie projektowanej ulicy zbiorczej zD/Z.4 w nielimito-
wanym planem zakresie jednak pod warunkiem nienaruszenia 
przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

2) w sąsiedztwie pozostałych terenów – w zakresie  5,00 m. 
e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

R 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

R 

Nie ustala się 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

R 

Wprowadza się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy: 
1) obiektów infrastruktury pod warunkiem nienaruszenia przepisów 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

2) dróg rolniczych, 
3) ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych. 

wszystkie 
tereny 

R 

1. Większość terenów R jest położona w obszarze i terenie górniczym  
ustanowionym dla złoża wód leczniczych. Informację w tym zakresie 
zawierają ustalenia indywidualne. 

2. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

R 1, R2 Tereny położone w obszarze i terenie górniczym. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

R 3 Teren w części oznaczonej na rysunku planu położony w obszarze i tere-
nie górniczym. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

R 

Nie ustala się 
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  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

R 

Nie dopuszcza się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów Zw: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

Zw 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny wałów suchych zbiorników prze-
ciwpowodziowych, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – ciągi pieszo-rowerowe, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 
5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

Zw 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl  art. 114  ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska  

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

Zw 

Nie ustala się 

wszystkie 
tereny 

Zw 

1. Zasady gospodarowania terenami Zw należy podporządkować wyma-
ganiom przepisów szczególnych. 

2. Wprowadza się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy inwestycji 
służących gospodarce wodnej i zabezpieczeniu przed powodzią. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

Zw 1 W obszarach stanowiących przestrzeń publiczną ustala się zakaz lokaliza-
cji nośników reklamowych, za wyjątkiem elementów miejskiego systemu 
informacji wizualnej. 

wszystkie 
tereny 

Zw 

1. Tereny Zw są położone w części oznaczonej na rysunku planu w ob-
szarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych.   

2. Część terenów Zw  położona jest w granicach obszarów ochrony 
uzdrowiskowej „E” i „e”. Informację o takim położeniu zawierają 
ustalenia indywidualne. 

3. Tereny Zw podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo wodne. 
4. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowa-
dza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepi-
sów szczególnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów 
branżowych. 

Zw 1 Teren położony w części w obszarze „E” oraz w części w obszarze „e” 
ochrony uzdrowiskowej 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów  

Zw 2 Teren w części oznaczonej na rysunku planu położony w obszarze i tere-
nie górniczym. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

Zw 

Nie ustala się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

Zw 

Nie dopuszcza się 
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Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów Zz: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w §2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

Zz 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej na obsza-
rach narażonych na ryzyko powodzi. 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następu-
jącymi zakresie: 
1) w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych w zakresie ustalonym dla 
tych ciągów i pod warunkiem niezmniejszenia ich szerokości poni-
żej granicy ustalonej w planie, a także, w przypadku wydania de-
cyzji ustanawiającej obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią 
nienaruszenia postanowień tej decyzji. 

2) w sąsiedztwie terenów W2 1 w nie limitowanym planem zakresie, 
3) w sąsiedztwie pozostałych terenów – w zakresie 5,00 m. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

Zz 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, 

2. Ustala się zakaz wprowadzania nasadzeń mogących utrudnić gospo-
darkę wodną. 

3.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

wszystkie 
tereny 

Zz 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, nie ustala się. C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

Zz 2 Ze względu na ochronę wglądu krajobrazowego z sylwetą staromiejskiej 
części Cieplic ustala się zakaz sadzenia drzew. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

Zz 

Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów 

 1. Do czasu ustanowienia terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią 
w trybie ustawy Prawo wodne, na terenach Zz wprowadza się ogra-
niczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu zgodne z art. ... ww. 
ustawy. 

2. Po ustanowieniu terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią, dla 
obszarów położonych poza ich zasięgiem obowiązują ustalenia jak na 
terenach ZN. 

3. Tereny Zz położone są w obszarze „e” ochrony uzdrowiskowej. Plan 
nie wprowadza z tego tytułu dodatkowych ograniczeń ponad obowią-
zujące przepisy szczególne. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

Zz 

Nie ustala się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

Zz 

Nie dopuszcza się 
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Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów WS: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

wszystkie 
tereny 
WS 

1. Przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe. 
2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) naturalna obudowa biologiczna oraz urządzenia gospodarki wod-
nej, 

2) mosty i kładki piesze, 
3) przeznaczenia określone w ustaleniach indywidualnych, 

3. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 5,00 m. 

WS 1 Orientacyjne linie rozgraniczające wzdłuż terenów Zz 1 mogą ulec prze-
sunięciu w nielimitowanym planem zakresie. 

WS 4 
 

1. Jako ustalenia uzupełniające ustala się lokalizację obiektów i urządzeń 
służących wypoczynkowi i rekreacji. 

2. Linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nielimitowanym zakre-
sie pod warunkiem zachowania wymagań wynikających z przepisów 
szczególnych, 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

WS 5 1. Jako ustalenia uzupełniające ustala się lokalizację obiektów i urządzeń 
służących wypoczynkowi i rekreacji. 

2. Linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nielimitowanym zakre-
sie pod warunkiem: 
1) zachowania wymagań wynikających z przepisów szczególnych, 
2) zachowania odległości gwarantujących prawidłowe warunki grun-
towo-wodne szpalerom drzew wskazanych do ochrony, usytu-
owanym na terenie ZP,U2 1. Warunek ten uznaje się za spełniony, 
jeżeli orientacyjna linia rozgraniczająca nie zostanie zbliżona do 
szpalerów drzew na odległość mniejszą niż 30,0 m, lub, w wypad-
ku zmniejszenia tej odległości, brak negatywnego wpływu wykaże 
specjalistyczna opinia dendrologiczna. 

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 
WS 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, 

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

3. Zagospodarowanie terenów należy podporządkować przepisom usta-
wy Prawo wodne. 

wszystkie 
tereny 
WS 

O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej – nie ustala się C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

WS 4 Zbiorniki wodne położone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej 
i stanowią element zagospodarowania chronionego założenia parkowego. 
Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków. 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 
WS 

Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów 

wszystkie 
tereny 
WS 

1. Tereny W2 podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo wodne. 
2. Plan nie wprowadza dodatkowych restrykcji ponad rygory ww. usta-
wy. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 
WS 

Nie ustala się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 
WS 

Nie dopuszcza się 
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Ustalenia szczegóeowe i indywidualne dla terenów ZL: 

przedmiot planu 
(wg systematyki zawartej 
w § 2 niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

E – przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania 

wszystkie 
tereny 

ZL 

1. Przeznaczenie podstawowe – lasy ochronne. 
2. Przeznaczenie uzupełniające – zagospodarowanie związane z wypo-
czynkiem i rekreacją dopuszczone przepisami szczególnymi, 

3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 
wynikającym z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

e – zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

wszystkie 
tereny 

ZL 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, 

2.  ospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne, 

3. Zagospodarowanie terenów należ podporządkować przepisom ustawy 
o lasach. 

C – zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu 
kulturowego 

wszystkie 
tereny 

ZL 

Nie ustala się 

D – zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania 
i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

wszystkie 
tereny 

ZL 

Nie ustala się. 

E – granice i sposoby 
zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podle-
gających ochronie ustalo-
nych na podstawie odręb-
nych przepisów 

wszystkie 
tereny 

ZL 

1. Teren ZL podlegają ochronie na mocy ustawy o lasach.  
2. Plan nie wprowadza dodatkowych restrykcji ponad rygory ww. usta-
wy. 

F – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

wszystkie 
tereny 

ZL 

Nie ustala się 

  – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania 
i użytkowania terenów 

wszystkie 
tereny 

ZL 

Nie dopuszcza się 

 

§ 6 

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji publicznej, 
zawarte w poniższej tabeli: 

 
oznaczenie na 
rysunku planu 

oznaczenie 
terenu 

ustalenia 

KD/G wszystkie 
tereny KD/G 

1) Ulice główne o przekroju jednojezdniowym, z niezbędnymi urządzeniami pomoc-
niczymi. W granicach obszaru objętego planem znajdują się fragmenty tych ulic. 

2) Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu wyłącznie w celu po-
szerzenia ulic. 

3) Ustala się przekrój uliczny, z chodnikiem obustronnym i możliwością zastąpienia 
jednego chodnika drogą rowerową. 

4) Riejsca skrzyżowań z innymi elementami układu komunikacyjnego określa rysu-
nek planu. Za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych, 
nieoznaczonych na rysunku planu zjazdów, 

5) W obrębie linii rozgraniczających ulic głównych dopuszcza się prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych 
oraz normach branżowych, 

6) 2ystem odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia 
eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 
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KD/G wszystkie 
tereny KD/G 

7) Do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką położoną w liniach roz-
graniczających ulicy, o ile jej zachowanie nie pogarsza warunków bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu, a ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej. 

8) Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo 
Ochrony  Środowiska, 

9) Teren zD/  jest przestrzenią publiczną. W przestrzeni tej nie dopuszcza się in-
stalowanie nośników reklamowych za wyjątkiem elementów miejskiego systemu 
informacji wizualnej. 

KD/G KD/G.1 Do zachowania i objęcia ochroną prawną w formie pomnika przyrody wskazuje się 
drzewa oznaczone na rysunku planu ze względu na stwierdzone i potencjalne siedli-
ska chrząszcza pachnicy dębowej.   

wszystkie 
tereny KD/Z 

  1) Ulice zbiorcze o przekroju jednojezdniowym, z niezbędnymi urządzeniami po-
mocniczymi, 

  2) O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie rozgrani-
czające mogą ulec przesunięciu w zakresie 5,00 m, wyłącznie w celu dokona-
nia lokalnych korekt granicy pasa drogowego, przy respektowaniu: 
a) ustaleń dotyczących stopnia zachowania zabudowy przyległej, 
b) ustaleń regulacyjnych dla zabudowy projektowanej, 
c) określonych w ustaleniach indywidualnych szerokości minimalnych w li-
niach rozgraniczających. 

  3) O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się przekrój uliczny, 
z chodnikami obustronnymi oraz możliwością zastąpienia jednego chodnika 
drogą rowerową, 

  4) Riejsca skrzyżowań z innymi elementami układu komunikacyjnego określa 
rysunek planu. Za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się wyznaczenie dodatko-
wych, nieoznaczonych na rysunku planu zjazdów, 

  5) W obrębie linii rozgraniczających ulic zbiorczych dopuszcza się prowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szcze-
gólnych oraz normach branżowych, 

  6) 2ystem odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia 
eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

  7) Do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką położoną w  liniach 
rozgraniczających ulic, o ile jej zachowanie nie pogarsza warunków bezpie-
czeństwa uczestników ruchu. 

  8) Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo 
Ochrony  Środowiska, 

  9) Tereny zD/Z są przestrzenią publiczną.  W przestrzeni tej dopuszcza się insta-
lowanie nośników reklamowych, o ile stanowią tak ustalenia indywidualne i na 
warunkach określonych w tych ustaleniach. 

10) Dopuszcza się bez ograniczeń  lokalizację obiektów miejskiego systemu infor-
macji, 

11) Dopuszcza się umieszczanie reklam na urządzeniach i obiektach budowlanych 
związanych z gospodarką drogową, 

12) Dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych i zintegrowanych z nimi obiek-
tów  handlowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 10,0 m2, 

KD/Z 

KD/Z.1 1) Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejące-
go. 

2) Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych wzdłuż granicy z terenami ZN 
1 oraz ZN 3  na następujących warunkach: 
a) lokalizacja nośników winna być podporządkowana  wymogom bezpieczeń-
stwa ruchu, 

b) nośniki reklamowe winny być sytuowane w zespołach, w obrębie których 
wymaga się nadania wszystkim nośnikom jednakowych cech przestrzennych 
takich jak: gabaryty, forma elementów konstrukcyjnych, orientacja i odle-
głość płaszczyzny reklamowej względem osi drogi oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi nośnikami. Poszczególne zespoły nośników nie mogą być 
dłuższe niż 70 m, a odstępy pomiędzy nimi nie mogą być mniejsze niż 
10,0 m,  

KD/Z.2 Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego. KD/Z 
KD/Z.3 1) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 15,00 m, 

2) Na odcinkach projektowanych, ustala się szerokość jezdni 6,00, 
3) Na odcinku pomiędzy ul. Cieplicką i 2taszica wymaga się wprowadzenia w ob-
rębie jezdni  elementów uspokojenia ruchu. 
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 KD/Z .4 1) Dopuszcza się przekrój drogowy, 
2) Wymaga się wybudowania wydzielonej drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowe-
rowego. 

3) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających minimum 25,0 m, 
4) Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nielimitowanym 
planem zakresie, jednak pod warunkiem nienaruszenia przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

wszystkie 
tereny KD/L 

  1) Ulice lokalne z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi. 
  2) O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie rozgrani-

czające mogą ulec przesunięciu w zakresie 5,00 m i  pod warunkiem: 
a) zachowania minimalnych szerokości ulic podanych w ustaleniach indywidu-
alnych, 

b) respektowania pozostałych ustaleń regulacyjnych planu. 
  3) Ustala się przekrój uliczny, chodniki obustronne z możliwością zastąpienia 

jednego chodnika ciągiem pieszo-rowerowym. 
  4) W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktu-

ry technicznej na warunkach  określonych w przepisach szczególnych oraz  
normach branżowych, 

  5) 2ystem odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia 
eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

  6) Do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką położoną w  liniach 
rozgraniczających ulic, o ile jej zachowanie nie pogarsza warunków bezpie-
czeństwa uczestników ruchu. 

  7) Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo 
Ochrony  Środowiska, 

  8) Tereny zD/L są przestrzenią publiczną. W przestrzeni tej nie dopuszcza się 
instalowanie nośników reklamowych. 

  9) Dopuszcza się bez ograniczeń  lokalizację obiektów miejskiego systemu infor-
macji, 

10) Dopuszcza się umieszczanie reklam na urządzeniach i obiektach budowlanych 
związanych z gospodarką drogową, 

11) Dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych i zintegrowanych z nimi obiek-
tów  handlowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 10,0 m2, 

KD/L 

KD/L.1 1) Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejące-
go, 

2) Wymaga się zachowania istniejące skweru w rejonie skrzyżowania z ulicą Za-
moyskiego 

KD/L.3 1) Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinkach istniejących wg stanu istniejącego, 
b) na odcinkach projektowanych –  15,00 m. 

2) Wzdłuż granicy z terenami RN,RW,U2 oraz RN,RW,U3 orientacyjne linie roz-
graniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m. 

KD/L.4 Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego. 
KD/L.5 1) Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) na odcinku prowadzonych po terenie – 15,00 m 
b) na odcinku prowadzonym po nasypie 25,00 m. 

2) Wzdłuż granicy z terenami: RN,RW 4; RN,RW6-RN,RW8, RN9,  RW,U23, 
RN,RW,U18 oraz Zz 1; W2.1 i ZP 10 orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
ulec przesunięciu w zakresie 10,00 m. 

KD/L.6 1) Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na poziomie 
15,00 m, 

2) W wypadku odstąpienia od realizacji ulicy zD/L.7 ustala się zmianę kategorii 
ulicy na wewnętrzną.  

KD/L 

KD/L.7 Dopuszcza się odstąpienie od wykonania ulicy, o ile nie zaistnieje możliwość reali-
zacji powiązania z ulicą Lubańską przez tereny, które wg stanu istniejącego są tere-
nami zamkniętymi. W takiej sytuacji teren zD/L.7 może być przypisany, stosownie 
do potrzeb, jednemu z terenów przyległych. 
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KD/D wszystkie 
tereny 
KD/D 

1) Ulice dojazdowe, z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi i parkingami przy-
ulicznymi 

2) O ile wymagania indywidualne nie stanowią inaczej, ustala się: 
a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających, na odcinkach wyznaczo-
nych orientacyjną linią rozgraniczającą –, 10,00 m 

b) przekrój uliczny, 
c) chodniki obustronne szerokości min. 2,0 m, 
d) możliwość zastąpienia jednego chodnika ciągiem pieszo-rowerowym, 

3) W obrębie linii rozgraniczających ulic przewiduje się prowadzenie sieci infra-
struktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych 
oraz normach branżowych, 

4) 2ystem odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia 
eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

5) Do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką położoną w liniach roz-
graniczających ulic o ile jej zachowanie nie pogarsza warunków bezpieczeństwa 
uczestników ruchu, 

6) Tereny oznaczone symbolem zD/D nie podlegają ochronie akustycznej w myśl 
przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

7) Tereny zD/D są przestrzenią publiczną, w obrębie której ustala się zakaz lokali-
zacji wolno stojących nośników reklamowych oraz obiektów kubaturowych. Za-
kaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej. 

KD/D.1 1) Ustala się minimalną szerokość na odcinku wyznaczonym orientacyjną linią 
rozgraniczającą – 12,00 m, 

2) Ustala się wymóg wprowadzenia ruchu uspokojonego. 
3) Nawierzchnię ulicy należy traktować jako element posadzki urbanistycznej do 
szczególnego rozwiązania,  

4) Dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów przyulicznych. 
5) W obrębie Placu zombatanta dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów 
handlowych. Obiekty te należy zrealizować w oparciu o kompleksowy projekt 
obejmujący wszystkie elementy zagospodarowania związane z wprowadzeniem 
funkcji handlowej i uwzględniający szczególne warunki lokalizacyjne. 

6) Ewentualne prace budowlane na obszarze byłego cmentarza ewangelickiego 
należy poprzedzić ekshumacją zwłok. 

KD/D.2 1) Ustala się następujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinkach istniejących – wg stanu istniejącego, 
b) na odcinkach modernizowanych – minimum 8,00 m, 
c) na odcinkach projektowanych – minimum 10,00 m. 

2) Ustala się wymóg wprowadzenia ruchu uspokojonego. 
3) 2tosownie do oznaczenia zawartego na rysunku planu nawierzchnię odcinka 
ulicy należy traktować jako posadzka urbanistyczna do szczególnego rozwiąza-
nia. 

KD/D.3 1) Ustala się następujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinkach istniejących – wg stanu istniejącego, 
b) na odcinkach projektowanych – minimum 10,00 m. 

2) Ustala się wymóg wprowadzenia ruchu uspokojonego. 
3) 2tosownie do oznaczenia zawartego na rysunku planu nawierzchnię odcinka 
ulicy należy traktować  jako posadzka urbanistyczna do szczególnego rozwiąza-
nia. 

4) Na odcinku południowym, w miejscach zwężeń związanych z istniejącym zain-
westowaniem dopuszcza się odstąpienie od wymogu wydzielania 2 chodników 
i dostosowania przekroju ulicy do istniejących uwarunkowań. 

5) Dopuszcza się odstąpienie (w części lub całości) od realizacji odcinka północne-
go ulicy, łączącego ulicę Jagiellońską i 2obieszowską 

KD/D.4 1) Na odcinku wyznaczonym orientacyjną linią rozgraniczającą ustala się szerokość 
minimalną – 8,00 m z prawem lokalnego zwężenia do 6,00 w sąsiedztwie rzeki 
Wrzosówki, jednak na odcinku nie dłuższym niż 25,00 m. 

2) Dopuszcza się zastosowanie chodnika jednostronnego. 
KD/D.9 Wymaga się zachowania istniejącego skweru w rejonie skrzyżowania ul. Czarniec-

kiego i Zakopiańskiej. 
KD/D.11 Dopuszcza się zastosowanie chodnika jednostronnego. 
KD/D.12 1) Dopuszcza się zastosowanie chodnika jednostronnego. 

2) Dopuszcza się odstąpienie od realizacji ulicy i włączenie terenu do terenu R 2. 

KD/D 

KD/D.13 Na odcinku wydzielonym orientacyjną linią rozgraniczającą ustala się szerokość 
minimalną – 12,00 m. 
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KD/D.14 Dopuszcza się zmianę kategorii północnego odcinka ulicy (od skrzyżowania z ulicą 
zDW/D.3 na ciąg pieszo-jezdny. 

KD/D.19 Na odcinku wydzielonym orientacyjną linią rozgraniczającą ustala się szerokość 
minimalną – 8,00m. 

KD/D 

KD/D 21 Nawierzchnię ulicy należy traktować jako element posadzki  
urbanistycznej do szczególnego rozwiązania,  

wszystkie 
tereny 
KD/p-n 

1) Ciągi pieszo-jezdne, z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi, 
2) Ustala się przekrój uliczny, bez wymogu wydzielania chodników, 
3) O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, na odcinkach wydzielonych 
orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi ustala się minimalną szerokość na po-
ziomie 8,00 m. 

4) W obrębie linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych dopuszcza się  prowa-
dzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach  określonych w przepisach 
szczególnych oraz normach branżowych, 

5) 2ystem odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia 
eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

6) Do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką położoną w liniach roz-
graniczających.  

7) Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, 

8) Tereny KD/p-n są przestrzenią publiczną w obrębie której ustala się zakaz lokali-
zacji wolno stojących nośników reklamowych oraz obiektów kubaturowych. 

KD/p-n.1 Na odcinku wydzielonym orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi ustala się mini-
malną szerokość ciągu – 6,00 m  

KD/p-n.2 Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających: 
a) na odcinku zachodnim – 8,00 m, 
b) na odcinku wschodnim – wg stanu istniejącego. 

KD/p-n.3 Na odcinku wydzielonym orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi ustala się mini-
malną szerokość ciągu – 6,00 m 

KD/p-n.5 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego. 
KD/p-n.6 Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) na odcinku projektowanym – 8,00 m, 
b) na odcinku istniejącym – 6,00 m. 

KD/p-n.8 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego. 
KD/p-n.9 
KD/p-n.10 

1) Nawierzchnię ciągów uznano za posadzkę urbanistyczną do szczególnego roz-
wiązania. 

2) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z: 
a) organizacją imprez masowych, na czas trwania tych imprez, 
b) lokalizacją letnich ogródków gastronomicznych, 

KD/p-n.12 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego 
KD/p-n.13 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 4,50 m 

KD/p-n 
 

KD/p-n.14 Na odcinku wydzielonym orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi ustala się mini-
malną szerokość ciągu – 12,00 m 

KD/p-n.16 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego 
KD/p-n.17 1) Ustala się minimalną szerokość ciągów na poziomie 7,00m. 

2) ustala się wariantowe zaprojektowanie ciągów: 
a) wariant 1. – preferowany – połączenie obu odcinków ciągu przebiciem pod 
projektowaną ulicą lokalną zD/L.5, 

b) wykonanie 2 sięgaczy oddzielonych ulicą zD/L.5 i zakończonych placykami 
manewrowymi w wymiarach minimum 12,00 x 12,00 m, kosztem terenów 
ZP10. 

KD/p-n.18 1) Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 10,00 m. 
2) Dopuszcza się zastąpienie ciągu ulicą dojazdową 

KD/p-n.19 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego 
KD/p-n.20 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego 
KD/p-n.23 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego 
KD/p-n.24 Ustala się minimalną szerokość ciągu na odcinku projektowanym na poziomie 

10,00m oraz wymóg zakończenia placykiem manewrowym o wymiarach minimum 
12,00x12,00. 

KD/p-n.25 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego 

KD/p-n 
 
 
 

KD/p-n.26 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie stanu istniejącego. 
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wszystkie 
tereny 
KD/p 

1) Ciągi piesze i pieszo-rowerowe,  
2) O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie rozgranicza-
jące mogą ulec przesunięciu w zakresie 5,00 m, pod warunkiem zachowania  
minimalnej szerokości ciągów na poziomie 3,00 m,  

3) W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza się  prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych,  

4) Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, 

5) Tereny zD/p są przestrzenią publiczną, w obrębie której ustala się zakaz lokali-
zacji: 
a) wolno stojących nośników  reklamowych za wyjątkiem elementów miejskie-
go systemu informacji wizualnej, 

b) obiektów kubaturowych. 
KD/p.2 Na zachodnim odcinku ciągu ustala się minimalną szerokość – 10,00 m. Na-

wierzchnię tej części ciągu należy potraktować jako posadzkę urbanistyczną do 
szczególnego rozwiązania. 

KD/p 

KD/p.4 1) Ustala się szerokość minimalną ciągów: 
a) na odcinkach wyznaczonych obustronnie orientacyjnymi liniami rozgranicza-
jącymi – 5,00 m, 

b) na odcinkach wyznaczonych jednostronnie orientacyjnymi liniami rozgrani-
czającymi – 3,50 m, 

2) Dopuszcza się ruch kołowy związanych z obsługą przyległych nieruchomości. 
KD/p.5 1) Wyklucza się zmniejszenie terenu w stosunku do rysunku planu. 

2) Nawierzchnię należy potraktować jako posadzkę urbanistyczną do szczególnego 
rozwiązania, 

3) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie: 
a) związane z organizacją imprez masowych, na czas trwania tych imprez, 
b) polegające na lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych. Obiekty te 
należy zrealizować w oparciu o kompleksowy dla całego terenu projekt 
obejmujący wszystkie elementy zagospodarowania związane z wprowadze-
niem funkcji handlowej i uwzględniający szczególne warunki lokalizacyjne, 

c) związane z lokalizacją letnich ogródków gastronomicznych, 
KD/p 6 1) Nawierzchnię należy potraktować jako posadzkę urbanistyczną do szczególnego 

rozwiązania, 
2) Orientacyjna linia rozgraniczająca od strony terenu U 2 może ulec przesunięciu 
w zakresie 15,00m pod warunkiem zapewnienia połączenia ciągu z ulica dojaz-
dową zD/D.1 

3) Wyklucza się wprowadzanie elementów zagospodarowania przesłaniających 
wglądy,  

4) Dopuszcza się incydentalny ruch kołowy związany z obsługą przyległych nieru-
chomości, o ile dostęp do nich nie jest możliwy od strony innych ciągów komu-
nikacyjnych.  

5) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z: 
a) organizacją imprez masowych, na czas trwania tych imprez, 
b) lokalizacją letnich ogródków gastronomicznych, 

KD/p 7 1) Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na poziomie 8,00 m, 
2) Nawierzchnię należy potraktować jako posadzkę urbanistyczną do szczególnego 
rozwiązania, 

3) Wyklucza się wprowadzanie elementów zagospodarowania przesłaniających 
wglądy,  

4) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z: 
a) organizacją imprez masowych na czas trwania tych imprez, 
b) lokalizacją letnich ogródków gastronomicznych, 

KD/p.12 Dopuszcza się przesunięcie linii rozgraniczających: 
a) w nielimitowanym planem zakresie w celu przesunięcia ciągu w kierunku rzeki 
zamiennej, 

b) w zakresie 10,00 m w kierunku terenu Uz 9, 
KD/p.24 1) Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 12,00 m. 

2) Dopuszcza się ruch kołowy związany z obsługą suchego zbiornika przeciwpo-
wodziowego. 

KD/p.25 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 6,00 m 

KD/p 

KD/p.26 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 4,00 m 
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KD/p.27 1) Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 8,00 m. 
2) Dopuszcza się ruch kołowy związany z obsługą suchego zbiornika przeciwpo-
wodziowego. 

KD/p.34 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 4,00 m. 
KD/p.35 Ustala się minimalną szerokość ciągu na poziomie 3,00 m. 

 
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji wewnętrznej, 
zawarte w poniższej tabeli: 

 
wszystkie 

tereny 
KDW/D 

1) ulice wewnętrzne – dojazdowe,  
2) ustala się; 
a) przekrój uliczny, 
b) chodniki jedno- lub dwustronne szerokości min. 2,0 m, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – o ile ustalenia indywidualne nie stano-
wią inaczej – 10,00 m. 

3) orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie nielimito-
wanym planem, pod warunkiem zachowania minimalnych szerokości ulic, 

4) w obrębie linii rozgraniczających ulic przewiduje się prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz 
normach branżowych, 

5) system odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eli-
minujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

6) do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką położoną w  liniach roz-
graniczających ulic, o ile jej zachowanie nie pogarsza warunków bezpieczeństwa 
uczestników ruchu.  

7) tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów Prawo ochrony 
Środowiska 

KDW/D.1 Odcinek ulicy stanowiący „ślepy” sięgacz należy zakończyć placykiem manewro-
wym o wymiarach 12,00 x 12,00 m. 

KDW/D.2 Dopuszcza się odstąpienie od realizacji ulicy.  
KDW/D.3 1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 13,50 m oraz 

wymóg zachowania istniejących parkingów przyulicznych. 

KDW/D 

KW/D.5 1) Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 15,00 m i wydzie-
lenie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego szerokości minimum 3,00 m. 

2) Dopuszcza się przesunięcie linii rozgraniczających ulicę w nielimitowanym pla-
nem zakresie. 

wszystkie 
tereny 

KDW/p-n 

1) wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne, 
2) o ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie rozgranicza-
jące mogą ulec przesunięciu w zakresie nielimitowanym planem, pod warun-
kiem: 
a) zachowania minimalnej szerokości ciągów na poziomie 8,00 m, 
b) niespowodowania naruszenia przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, 

3) w obrębie linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych dopuszcza się prowa-
dzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych, 

4) system odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eli-
minujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

5) tereny oznaczone symbolem zDp-j nie podlegają ochronie akustycznej w myśl 
przepisów Prawa Ochrony Środowiska, 

KDW/p-n.1 Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 10,00 m, 
KDW/p-n.3 Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających – 10,00 m, oraz wy-

móg zakończenia sięgacza placykiem manewrowym o wymiarach minimum 12,00 x 
12,00. 

KDW/p-n.4 Ustala się wymóg zakończenia sięgacza placykiem manewrowym o wymiarach 
minimum 12,00 x 12,00. 

KDW/p-n.5 W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów 
dla mieszkańców. 

KDW/p-n.6 Ustala się wymóg zakończenia sięgacza placykiem manewrowym o wymiarach 
minimum 12,00 x 12,00. 

KDW/p-n 

KDW/p-n.8- 
KDW/p-n 11 

Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego. 
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KDW/p KDW/p.1 1) wewnętrzny ciąg pieszy, 
2) dopuszcza się ruch rowerowy, 
3) orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie nielimito-
wanym planem, pod warunkiem że zachowane zostaną powiązania komunika-
cyjne jakim służy ciąg pieszy, 

4) teren oznaczony symbolem zDW/pp nie podlega ochronie akustycznej w myśl 
przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

 
3. Ustala się następujące minimalne wskaźniki ilości miejsc postojowych dla nowo projektowanych obiek-
tów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce/1 mieszkanie lub 1 miejsce postojowe/4 
użytkowników w obiektach mieszkalnictwa zbiorowego, 

2) dla usług: 
a) administracji i handlu – 1 miejsce/40 m2 powierzchni użytkowej, 
b) gastronomii – 1 miejsce/4 miejsca konsumpcyjne, 
c) obiektów sanatoryjnych – 1 miejsce/6 łóżek   1 miejsce/4 pracowników, 
d) pozostałych usług – 1 miejsce/4 użytkowników (klienci, kontrahenci, pracownicy), 

3) dopuszcza się uwzględnienie w bilansie miejsc postojowych możliwości parkowania przyulicznego 
za zgodą zarządcy drogi oraz na wydzielonych parkingach, 

4) wymaganą ilość miejsc postojowych w obszarze ochrony uzdrowiskowej „E” należy zapewnić reali-
zując: 
a) maksimum 10% programu parkingowego w formie otwartych parkingów terenowych, 
b) pozostałe miejsca w wielostanowiskowych parkingach lub garażach wbudowanych albo przekry-
tych nasypami ziemnymi zagospodarowanymi zielenią, 

5) wymaganą ilość miejsc postojowych w obszarze ochrony uzdrowiskowej „e” należy zapewnić 
z wykluczeniem otwartych parkingów terenowych o liczbie stanowisk powyżej 50. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) zasady ogólne: 
a) dopuszcza się zmianę przebiegów oraz parametrów oznaczonych na rysunku planu sieci infrastruk-
tury technicznej, a także lokalizację nieoznaczonych na rysunku sieci, obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej pod warunkiem podporządkowania ich w zakresie parametrów, przebiegu 
i lokalizacji funkcji podstawowej,  

b) sieci należy prowadzić wzdłuż wyznaczonych w planie ciągów komunikacyjnych, lub granic działek, 
w sposób niekolidujący z planowaną zabudową, 

c) dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, za 
wyjątkiem turbin wiatrowych, 

2) zasady szczegółowe wyposażenia obszaru objętego planem w sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej określa poniższa tabela: 

 
rodzaj systemu 
infrastruktury 
technicznej 

obszar ustalenia 

cały obszar objęty planem 
z wyłączeniem terenów 
ZP,U2 1; ZP,U24; ZP,U25 

z istniejącej, w miarę potrzeby rozbudowywanej, sieci wodocią-
gowej bazującej na ujęciach wody w  órzyńcu i 2osnówce.  

zaopatrzenie w wo-
dę 

tereny ZP,U2 1; ZP,U24; 
ZP,U25 

w oparciu o rozwiązania indywidualne 

cały obszar objęty planem 
z wyłączeniem terenów 
ZP,U2 1; ZP,U24; ZP,U25 

do miejskiej oczyszczalni ścieków – systemem rejonowych kolek-
torów sanitarnych: 
– istniejącego, tzw. prawobrzeżnego –tereny położone na połu-
dnie od rzeki zamiennej oraz tereny RN6 i RN7, RN 8 

– projektowanego tzw. lewobrzeżnego – tereny położone na 
północ od rzeki zamiennej odbierających ścieki z rozdzielczej 
sieci kanalizacyjnej modernizowanej i rozbudowywanej sukce-
sywnie w dostosowaniu do planowanego zainwestowania. 

Ścieki przemysłowe, przed odprowadzeniem do kanalizacji miej-
skiej należy podczyścić w stopniu wymaganym przez obowiązują-
ce przepisy szczególne. 

odprowadzanie ście-
ków bytowych 
i przemysłowych 

tereny ZP,U2 1; ZP,U24; 
ZP,U25 

w oparciu o rozwiązania indywidualne 
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odprowadzanie ście-
ków opadowych 

cały obszar objęty planem poprzez istniejące i projektowane systemy kanalizacji deszczowej 
do przebiegających przez obszar objęty planem rzek (Wrzosówki 
i zamiennej) na warunkach określonych przez przepisy szczególne 
i operatora sieci, 

zaopatrzenie w 
energię elektryczną 

cały obszar objęty planem w oparciu o istniejący system sieci i urządzeń elektroenergetycz-
nych rozbudowywanych i przebudowywanych w celu poprawy 
warunków zasilania oraz usuwania ewentualnych kolizji, na wa-
runkach określonych przez gestora sieci – ENER IE PRO Jelenia 
 óra 2.E. 
Ewentualne nowo realizowane stacje transformatorowe należy 
dopasować w zakresie formy architektonicznej do zabudowy sta-
nowiącej przeznaczenie podstawowe terenów. Wyklucza się pro-
wadzenie nowych sieci napowietrznych. 

zaopatrzenie w gaz cały obszar objęty planem z istniejącej sieci dystrybucyjnej rozbudowanej bądź zmodernizo-
wanej stosownie do potrzeb, na warunkach określonych przez 
gestora sieci. 2ieć gazową rozdzielczą należy prowadzić wzdłuż 
wyznaczonych w planie ciągów komunikacyjnych, lub granic dzia-
łek, w sposób niekolidujący z planowaną zabudową.  

gospodarka cieplna cały obszar objęty planem w oparciu o rozwiązania indywidualne oraz istniejący system cie-
płowniczy przebudowany na odcinka naziemnych na sieć podziem-
ną i rozbudowywany stosownie do istniejących rezerw cieplnych.   

gospodarka odpa-
dami  

cały obszar objęty planem gospodarka odpadami winna być trwale uregulowana na warun-
kach ustalonych w przepisach szczególnych, 

 
3) lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej jest dopuszczalna wyłącznie na terenach położonych 
poza obszarami  ochrony uzdrowiskowej „E” i „e” i nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyklucza się stosowanie typowych, stalowych konstrukcji kratowych. Wieże antenowe winny być re-
alizowane w oparciu o projekty indywidualne, nadające im cechy pozytywnych dominant architekto-
nicznych. 

 
 

§ 8 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości: 
0% – na terenach komunalnych, 
30% – na pozostałych terenach. 

R o z d z i a ł  3 

PRZEPISY KOPCOWE 

§ 9 

W przypadku zmiany nazw instytucji i organów 
wyszczególnionych w uchwale, odpowiednie usta-
lenia planu należy odnosić do zmienionych nazw 
instytucji i organów wprowadzonych nowymi ak-
tami prawnymi.  

§ 10 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Riasta Jeleniej  óry. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 HUBERT PAPAJ 
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Zaeącznik nr 1 do ucywaey Rady Mienskien 
Jelenien Góry nr 270/XXXVII/08 z dnia 
7 października 2008 r. (poz. 3635) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LWDKU-ZDROJU 
NR XXV/172/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmiany ucywaey XXIV/167/08 Rady Mienskien w Lądku-Zdronu 
z dnia 25 wrzelnia 2008 r. w sprawie okrellenia wysokolci stawek podatku 

od nierucyomolci na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrón na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 5 ust. 1 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 294, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIV/167/08 Rady Riejskiej w Ląd-
ku-Zdroju z dnia 25 września 2008 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na terenie Riasta i  miny Lądek-Zdrój na 
2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 pkt 4E skreśla się słowo „użytkowej”, 
2) skreśla się dotychczasowe brzmienie § 1 pkt 
4e, który po zmianie otrzymuje następujące 
brzmienie: 
e pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjna lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni stawka na 2009 rok wynosi 
3,90 zł, 

3) skreśla się dotychczasowe brzmienie § 1 pkt 
4C, który po zmianie otrzymuje następujące 
brzmienie: 
C zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego od 1 m² po-
wierzchni, stawka na 2009 rok wynosi 
0,37 zł. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Lądka-Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LWDKU-ZDROJU 
NR XXV/175/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmiany statutu Olrodka Pomocy Spoeecznen w Lądku-Zdronu 

 Na podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 15,  art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) Rada Riejska w Lądku-Zdroju uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W 2tatucie Riejskiego Ośrodka Pomocy 2połecznej 
w Lądku-Zdroju nadanym uchwałą Rady Riejskiej 
w Lądku-Zdroju nr XXVI/308/04 z dnia 28 paź-
dziernika 2004 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
§ 6 
1. Na podstawie upoważnienia eurmistrza kie-
rownik może prowadzić postępowanie 
w sprawach z zakresu ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz wydawać decyzje ad-
ministracyjne. 

2. Na podstawie uchwały Rady Riejskiej może 
prowadzić działania w sprawach funduszu 
alimentacyjnego szczególnie w stosunku do 
dłużników alimentacyjnych, przy pomocy 
wyodrębnionej w Ośrodku komórki organiza-
cyjnej ds. świadczeń rodzinnych. 

§ 2 

Pozostała  treść  uchwały  Rady  Riejskiej w Lądku-
-Zdroju nr XXVI/308/04 z dnia 28 października 
2004 r. pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się eurmistrzowi 
Riasta Lądek-Zdrój. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLWSKI 
NR XXIV/180/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmiany ucywaey Rady Mienskien Gminy Lwówek Śląski 
nr XXIII/174/08 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania   dotacni  dla  niepublicznycy   szkóe  o  uprawnieniacy   szkóe 
publicznycy, w którycy nest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, prowadzonycy na terenie  Gminy i Miasta Lwówek Śląski przez osoby 

prawne i fizyczne 

 Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15, 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 ze zmianami) 
Rada Riejska  miny Lwówek Śląski uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady miejskiej  miny Lwówek Śląski nr XXIII/174/08 z dnia 
2 października 2008 r. otrzymuje następujące brzmienie: 
 
...................... 
    Pieczątka 
 

ROZLICZENIE Z OTRZYMANEJ DOTACJI 
W MIESIWCU .......................    ..................... 

              (wpisać miesiąc)   (wpisać rok) 

 
Nazwa i adres szkoły  
Liczba uczniów, według stanu 
na dzień 15 .............................. 
                  (wpisać miesiąc i rok) 

 

zwota dotacji na jednego ucznia  
Należna dotacja: 
(liczba uczniówu kwota dotacji na 1 ucznia)/12 

 

Otrzymana dotacja  
Różnica:  
– do wypłacenia  
– do zwrotu  

 
Uwagi: 
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
 

............................................... 
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

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

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP RIEJ2zIEJ 

 TERESA WACHAL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLI/198/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Riejska w Ścinawie 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W załączniku do uchwały nr VII/65/2003 Rady 
Riejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia 2tatutu Riasta i  miny Ści-
nawa zmienionego uchwałą nr XI/82/2003 Rady 
Riejskiej w Ścinawie z dnia 15 września 2003 r., 
uchwałą nrXXVI/170/2004 Rady Riejskiej w Ści-
nawie z dnia 28 lipca 2004 r. i uchwałą 
nr LXIII/391/2006 Rady Riejskiej w Ścinawie z dnia 
28 września 2006 r. wprowadza się zmiany: 
1. W § 1 pkt 3 oraz § 7 pkt 1 lit. b, § 25 pkt 2 
ppkt 3 oraz § 35 pkt 2 ppkt 3 zmienia się okre-
ślenie „eurmistrz Riasta i  miny Ścinawa” na 
„eurmistrz Ścinawy”. 

2. § 8 ust. 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 
przysługuje każdemu radnemu”. Zdanie drugie 
pozostaje bez zmian. 

3. W 9 pkt 12 zmienia się zapis na: „ustala projekt 
wydatków rady oraz przedstawia burmistrzowi 
do wykorzystania w projekcie budżetu gminy”. 

4. W § 12 wykreśla się pkt 5, pkt 7 i pkt 8, 
5. W § 15 pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie „zo-
misja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyro-
dy”. 

6. W § 19 zmiana nazwy odpowiednio jw. oraz 
pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ ospodarka  run-
tami w tym ochrona gruntów rolnych i leśnych”, 
w punkcie 4 dodaje się „o przyrody”, 

7. W § 29 pkt 20 i 21 zmienia się nazwę ulicy: 
„Świerczewskiego”, na „Jana Pawła II”. 

8. W § 31 pkt 4 dodaje się „i radzie miejskiej”. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nz.II.0911-19/605/08 z dnia 19 listopa-
da 2008 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 3, 
ust. 4 w fragmencie: „pkt 8”). 

§ 2 

W załączniku nr 5 do 2tatutu Riasta i  miny Ści-
nawa stanowiącym Regulamin Rady Riejskiej 
w Ścinawie, który to statut stanowi załącznik do 
Uchwały nr VII/65/2003 Rady Riejskiej w Ścinawie 
z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 
2tatutu Riasta i  miny Ścinawa zmieniony uchwa-
łą nr XI/82/2003 Rady Riejskiej w Ścinawie z dnia 
15 września 2003 r., uchwałą nr XXVI/170/2004 
Rady Riejskiej w Ścinawie z dnia 28 lipca 2004 r. i 
uchwałą nr LXIII/391/2006 Rady Riejskiej w Ści-
nawie z dnia 28 września 2006 r. wprowadza się 
zmiany:  
1. Wykreśla się w całości § 25 pkt 3. 
2. W § 5 pkt 2 dodaje się: „tym pisemne sprawoz-
danie burmistrza z realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym”. 

  3. W § 8 pkt 1 dodaje się „oraz w miejscach do 
tego przeznaczonych”. 

  4. W § 8 pkt 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie 
„zarejestrowany materiał z utrwalonego prze-
biegu obrad przechowywany jest w biurze rady 
miejskiej i udostępniany do innych celów za 
zgodą przewodniczącego rady miejskiej”. 

  5. W § 8 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie „publi-
kowanie uchwał rady i sprawozdań z działalno-
ści rady miejskiej na tablicy ogłoszeń urzędu, 
biuletynach informacyjnych oraz na urzędo-
wych stronach internetowych”. 

  6. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.Interpelacje składa się na piśmie lub ustnie 
podczas sesji rady do wskazanego zgodnie 
z ust. 1 adresata. Interpelacje składane w okre-
sie międzysesyjnym sporządza się wyłącznie na 
piśmie”. 

  7. W § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „z każdego 
posiedzenia rady pracownik urzędu sporządza 
protokół, który winien zawierać” … dalsza 
treść zapisu bez zmian. 

  8. W § 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „pisemne 
sprawozdanie z realizacji uchwał przedkłada 
burmistrz radzie  raz na kwartał”. 

  9. W § 25 pkt 5 wykreśla się zapis: „a także na 
wniosek burmistrza”. 

10. W § 25 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „na 
wniosek przewodniczącego komisji wskazane 
jest, aby w pracach komisji uczestniczyła za-
proponowana przez komisję osoba referująca 
dane zagadnienie będące przedmiotem obrad 
komisji”. 

11. W § 25 dodaje się pkt 7 w następującym 
brzmieniu: „z każdego posiedzenie komisji pra-
cownik urzędu sporządza protokół. Przepisy § 
 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio”. 

12. W § 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ”wspólne 
sesje organizują przewodniczący zainteresowa-
nych rad”.   

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nz.II.0911-19/605/08 z dnia 19 listopa-
da 2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 7 
i ust. 11). 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNICZĄCP REDP 

 TOMASZ KOTAPKA 
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3640 

UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLWSKI 
NR XIX/103/2008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokolci ekwiwalentu pieniężnego przyseugunącego 
czeonkom Ocyotniczen Straży Pożarnen w Jordanowie Śląskim za udziae 
w dziaeaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jordanów Śląski 

 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.) 
i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada  miny 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przy-
sługującego członkowi Ochotniczej 2traży Pożarnej 
w Jordanowie Śląskim uczestniczącemu 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową 2traż Pożarną 
lub  minę Jordanów Śląski w kwocie odpowiadają-
cej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszone-
go przez Prezesa  łównego Urzędu 2tatystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Ronitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 2połecznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 353 z późn. zm.) 
przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą go-
dzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym. 

§ 2 

Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Jordanów Śląski. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 MIROSŁAW CHOLEWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3641 

UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODZKU 
NR 219/V/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Olrodka Pomocy Spoeecznen 
Gminy Keodzko 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) i w związku 
z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) Rada  miny 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W statucie Ośrodka Pomocy 2połecznej  miny 
złodzko przyjętego uchwałą nr 277/IV/2005 Rady 
 miny złodzko z dnia 22 listopada 2005 r. wpro-
wadza się następującą zmianę: 
1. dotychczasową treść § 4 pkt 5 zastępuje się 
słowami: 
„5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 ze zm.)”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
złodzko. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 WIESŁAW MRZYGŁÓD 
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 
NR XVII/131/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przynmowanen do obliczenia podatku 
rolnego na terenie Gminy Krolnice w 2009 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 
ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) 
Rada  miny zrośnice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego na terenie  miny 
zrośnice w 2009 r. w kwocie 42,00 ze za 1 q.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr IX/61/07 Rady  miny zro-
śnice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie usta-
lenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na terenie  miny zrośnice 
w 2008 r. (Dz. Urz. W. D. z 2007 r. Nr 296, 
poz. 3899). 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
zrośnice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 WŁADYSŁAW KLUCZNIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 
NR XVII/132/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie okrellenia stawek podatku od nierucyomolci i wprowadzenia 
zwolnień przedmiotowycy 

 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 
ze zmianami) oraz art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) Rada  miny zrośnice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość podatku od nieruchomości na terenie 
 miny zrośnice wynosi rocznie: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 

0,57 ze od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
2. od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych i ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 
18,06 ze od 1 m2  powierzchni użytkowej, 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
9,24 ze od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,94 ze od 
1 m2  powierzchni użytkowej, 

5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 5,21 ze od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

6. od budowli – 2% ich wartości, 
7. od gruntów: 
1. związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,71 ze od 1 m2  powierzchni, 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 ze 
od 1 ha powierzchni, 

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,21 ze od 1 m2 powierzchni użytko-
wej. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) remizy strażackie, 
2) budynki, budowle i grunty związane z dostar-
czaniem wody i odprowadzaniem ścieków, 

3) budynki, budowle i grunty wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-sportowe, 

4) szopy drewniane bez fundamentów o po-
wierzchni do 20 m2. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
zrośnice. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr X/72/07 Rady  miny zrośni-
ce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień od podatku (Dz. Urz. W. D. z 2007 r. 
Nr 296, poz. 3900). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 WŁADYSŁAW KLUCZNIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 
NR XVII/133/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie okrellenia wysokolci stawek podatku od lrodków transportu 
obowiązunącycy na terenie Gminy Krolnice w 2009 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 
ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) Rada  miny zrośnice uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wysokość podatku od środków transportowych na terenie  miny zrośnice wynosi rocznie dla poszcze-
gólnych rodzajów środków transportowych: 
 
1. Samocyody ciężarowe o dopuszczalnen masie caekowiten powyżen 3,5 tony i poniżen 12 ton 

DRC pojazdu 2tawka 
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 625,00 ze 
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 948,00 ze 
Powyżej 9 t  1 061,00 ze 

 
2. Ciągniki siodeowe i balastowe przystosowane do używania eącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnen masie caekowiten zespoeu ponazdów od 3,5 tony i poniżen 12 ton 

DRC zespołu pojazdów             2tawka 
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie 1 061,00 ze 
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1 284,00 ze 
Powyżej 9 t 1 451,00 ze 

 
3. Przyczepy i naczepy, które eącznie z ponazdem silnikowym posiadaną dopuszczalną masę caekowitą od 

7 ton i poniżen 12 ton, z wynątkiem związanycy wyeącznie z dziaealnolcią rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 

DRC zespołu pojazdów 2tawka 
Od 7 t do 10 t włącznie 1 005,00 ze 
Powyżej 10 t do poniżej 12 t 1 228,00 ze 

 
4. Autobusy 

Liczba miejsc do siedzenia 2tawka 
Rniej niż 30 miejsc 1 228,00 ze 
30 miejsc i więcej 1 719,00 ze 

 
5. Samocyody ciężarowe o dopuszczalnen masie caekowiten równen lub wyższen niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
caekowita  (w tonacy) 

2tawka podatku w złotych 

Nie mnien niż Mnien niż 
Ol nezdna (osie nezdne) z zawieszenie 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi nezdnycy 

DWIE OSIE 
12 13    893,00 ze 1 061,00 ze 
13 14  1 117,00 ze 1 228,00 ze 
14 15  1 172,00 ze 1 284,00 ze 
15   1 451,00 ze 1 563,00 ze 

TRZY OSIE 
12 17  1 228,00 ze 1 340,00 ze 
17 19  1 731,00 ze 1 842,00 ze 
19 21  1 787,00 ze 1 898,00 ze 
21 23  1 842,00 ze 1 954,00 ze 
23 25  1 898,00 ze 2 010,00 ze 
25   1 954,00 ze 2 065,00 ze 
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CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25  2 010,00 ze 2 120,00 ze 
25 27  2 121,00 ze 2 211,00 ze 
27 29  2 216,00 ze 2 233,00 ze 
29 31  2 233,00 ze 2 658,00 ze 
31   2 344,00 ze 2 658,00 ze 

6. Ciągniki siodeowe i balastowe przystosowane do używania eącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnen masie caekowiten zespoeu ponazdów równen lub wyższen niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
caekowita zespoeu ponazdów: 
ciągnik siodeowy y naczepa, 

ciągnik balastowy y przyczepa 
(w tonacy) 

Stawka podatku (w zeotycy) 

Nie mnien niż Mnien niż 
Ol nezdna (osie nezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi nezdnycy 

 DWIE OSIE  
12 18    781,00 ze 1 451,00 ze 
18 25    938,00 ze 1 563,00 ze 
25 31 1 061,00 ze 1 675,00 ze 
31  1 580,00 ze 2 058,00 ze 

TRZY OSIE 
12 40 1 592,00 ze 2 058,00 ze 
40  2 204,00 ze 2 662,00 ze 

7. Przyczepy i naczepy, które eącznie z ponazdem silnikowym posiadaną dopuszczalną masę caekowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wynątkiem związanycy wyeącznie z dziaealnolcią rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
caekowita zespoeu ponazdów: 
naczepa/przyczepa y ponazd 

silnikowy 

Stawka podatku (w zeotycy) 

Nie mnien niż Mnien niż 
Ol nezdna (osie nezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi nezdnycy 

JEDNA OŚ 
12 18      29,00 ze    278,00 ze 
18 25    204,00 ze    390,00 ze 
25     390,00 ze    628,00 ze 

DWIE OSIE 
12 28    278,00 ze    358,00 ze 
28 33    687,00 ze    948,00 ze 
33 38    948,00 ze 1 443,00 ze 
38  1 284,00 ze 1 898,00 ze 

TRZY OSIE 
12 38    760,00 ze 1 117,00 ze 
38  1 117,00 ze 1 430,00 ze 

 
§ 2 

Traci moc uchwała nr IX/63/07 Rady  miny zrośnice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie  miny zrośnice w 2008 r. 
(Dz. Urz. W. D. z 2007 r. Nr 296, poz. 3901). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny zrośnice. 

§ 4 

Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 WŁADYSŁAW KLUCZNIK 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 308 –  24717  – Poz. 3645 i 3646 

3645 

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 
NR XVII/104/2008 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada  miny Rietków uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w zomunikacie Prezesa 
 łównego Urzędu 2tatystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(R. P. Nr 81 z 2008 r., poz. 717) z kwoty 55,80 ze 
za 1 q do kwoty 45,00 ze za 1 q. 
 
 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 
2009 r. 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 
NR XVII/105/2008 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie okrellenia wysokolci stawek podatku od nierucyomolci 
na 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada  miny 
Rietków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie  miny Rietków: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 

0,62 ze/m2, 
2. od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza lub leśna oraz od części mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 19,00 ze/m2, 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
9,24 ze/m2

, 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 ze/m2

, 
5. od pozostałych budynków lub ich części w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 3,50 ze/m2

, 

5a. od budynków rekreacyjnych – 6,64 ze/m2
, 

6. od budowli – 2% ich wartości 
7. od powierzchni gruntów: 
a) związanych z działalnością gospodarczą inną 
niż rolnicza lub leśna – 0,74 ze/m2

, 

b) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorni-
ki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 3,90 ze/ya, 
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,27 ze/m2

. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr X/61/2007 z dnia 30 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 
2009 r. 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 
NR XVII/106/2008 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nierucyomolci 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada  miny 
w Rietkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
– budowle wykorzystywane jako rurociągi 
i przewody sieci rozdzielczej wody pitnej, 

– budowle służące do odprowadzania i oczysz-
czania ścieków, 

– budynki lub ich części bezpośrednio związane 
z procesem poboru i uzdatniania wody, a tak-
że administrowaniem tymi procesami, 

– budynki lub ich części przeznaczone na udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych, 

– budynki związane z ochroną przeciwpożaro-
wą, 

– budynki i grunty wykorzystywane przez in-
stytucje kultury dla realizacji zadań statuto-
wych, 

– grunty zajęte na cmentarze. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr X/62/2007 Rady  miny 
Rietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 
NR XVII/107/2008 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie stawek podatku od lrodków transportowycy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.) Rada  miny Rietków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 
a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
 włącznie            650,00 
b) Powyżej 5,5 tony do 9 ton 
 włącznie            900,00 
c) Powyżej 9 ton       1.150,00 

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
18 ton 
– liczbie osi – dwie     1.200,00 
– liczbie osi – trzy     1.100,00 
– liczbie osi – cztery i więcej     900,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
26 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.500,00 
– liczbie osi – trzy     1.400,00 
– liczbie osi – cztery i więcej  1.300,00 

c) równej lub wyższej niż 26 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.900,00 
– liczbie osi – trzy     1.850,00 
– liczbie osi – cztery i więcej  1.800,00 

3. od samochodów ciężarowych z innym syste-
mem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
18 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.500,00 
– liczbie osi – trzy     1.300,00 
– liczbie osi – cztery i więcej  1.100,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
26 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.750,00 
– liczbie osi – trzy     1.700,00 
– liczbie osi – cztery i więcej  1.500,00 

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 
29 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.900,00 
– liczbie osi – trzy     1.850,00 
– liczbie osi – cztery i więcej  1.800,00 

d) powyżej 29 ton: 
– liczbie osi – dwie     2.400,00 
– liczbie osi – trzy     2.350,00 
– liczbie osi – cztery i więcej  2.550,00 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  1.000,00 
b) Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.100,00 
c) Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton    1.200,00 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
18 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.400,00 
– liczbie osi – trzy     1.350,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
31 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.500,00 
– liczbie osi – trzy     1.450,00 

c) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton 
włącznie: 
– liczbie osi – dwie     1.600,00 
– liczbie osi – trzy     1.550,00 

d) powyżej 36 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.900,00 
– liczbie osi – trzy     1.850,00 

6. od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
18 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.500,00 
– liczbie osi – trzy     1.850,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
31 ton: 
– liczbie osi – dwie     1.600,00 
– liczbie osi – trzy     1.880,00 

c) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton 
włącznie: 
– liczbie osi – dwie     2.000,00 
– liczbie osi – trzy     1.900,00 

d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton: 
– liczbie osi – dwie     2.050,00 
– liczbie osi – trzy     1.950,00 

c) równej lub wyższej niż 40 ton: 
– liczbie osi – dwie     2.100,00 
– liczbie osi – trzy     2.500,00 
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7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): 
– od 7 ton i poniżej 12 ton      900,00 

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdu (z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego): 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
18 ton: 
– liczbie osi – jedna        900,00 
– liczbie osi – dwie        850,00 
– liczbie osi – trzy        800,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
28 ton: 
– liczbie osi – jedna     1.000,00 
– liczbie osi – dwie        900,00 
– liczbie osi – trzy        850,00 

c) równej lub wyższej niż 28 ton, do 36 ton 
włącznie: 
– liczbie osi – jedna     1.100,00 
– liczbie osi – dwie     1.000,00 
– liczbie osi – trzy        900,00 

d) powyżej 36 ton: 
– liczbie osi – jedna     1.400,00 
– liczbie osi – dwie     1.300,00 
– liczbie osi – trzy     1.200,00 

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego): 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
18 ton: 
– liczbie osi – jedna        900,00 
– liczbie osi – dwie        950,00 
– liczbie osi – trzy     1.050,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
28 ton: 

– liczbie osi – jedna     1.100,00 
– liczbie osi – dwie     1.080,00 
– liczbie osi – trzy     1.050,00 

c) równej lub wyższej niż 28 ton, do 36 ton 
włącznie: 
– liczbie osi – jedna     1.450,00 
– liczbie osi – dwie     1.400,00 
– liczbie osi – trzy     1.300,00 

d) powyżej 36 ton: 
– liczbie osi – jedna     1.850,00 
– liczbie osi – dwie     1.800,00 
– liczbie osi – trzy     1.600,00 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) Rniej niż 30 miejsc       1.300,00 
b) Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500,00 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transporto-
wych pojazd dowożący dzieci do szkół na terenie 
gminy Rietków. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Rietków. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr X/63/2007 Rady  miny 
Rietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku na-
leżnego za 2009 rok. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 
NR XVII/110/2008 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokolci ekwiwalentu dla czeonków Ocyotniczycy 
Straży Pożarnycy Gminy Mietków 

 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 ze zm.) 
oraz na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 157, 
poz. 1229 ze zm.) Rada  miny uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się, że wysokość ekwiwalentu dla członków 
Ochotniczych 2traży Pożarnych, którzy uczestni-
czyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową 2traż 
Pożarną lub  minę, wynosi: 
– 1/225 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszone-
go przez Prezesa  łównego Urzędu 2tatystycz-
nego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Ronitor Polski” przed dniem ustalenia 
ekwiwalentu, za każdą godzinę udziaeu w dzia-
eaniu ratowniczym, 

– 1/2 powyżej ustalonej kwoty za każdą godzinę 
udziaeu w szkoleniu pożarniczym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Rietków. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW 
NR XXIII/92/2008 

z dnia 16 października 2008 r. 

w  sprawie  okrellenia  wysokolci  ekwiwalentu  pieniężnego  za  udziae 
w dziaeaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym 
przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę czeonkom ocyotniczycy  straży 

pożarnycy dziaeanącycy na terenie gminy Niecylów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Ra-
da  miny Niechlów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Członek ochotniczej straży pożarnej, której uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową 2traż 
Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny 
w wysokości: 
a) za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej 
50% z 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogło-
szonego przez Prezesa  U2 na odstawie art. 20 
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z FU2 (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) przed dniem usta-
lenia ekwiwalentu, 

 
 

b) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarni-
czym 20% z 1/175 przeciętnego wynagrodze-
nia, o którym mowa w lit. a. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Niechlów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 MIROSŁAW SORNAT 
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UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW 
NR XXIV/102/2008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany ucywaey nr XXIII/92/2008 Rady Gminy Niecylów 
w sprawie okrellenia wysokolci ekwiwalentu pieniężnego za udziae 
w dziaeaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym 
przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę czeonkom ocyotniczycy  straży 

pożarnycy dziaeanącycy na terenie gminy Niecylów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Ra-
da  miny Niechlów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/92/2008 Rady  miny Niechlów 
z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określe-
nia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową 2traż Pożarną 
lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych 
działających na terenie gminy Niechlów, § 3 otrzy-
muje brzmienie: 
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego”. 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Niechlów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 MIROSŁAW SORNAT 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXI/215/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie utworzenia samorządowen instytucni kultury i aktu nadania Statu-
tu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacni z siedzibą w Oeawie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada  miny Oława uchwa-
la, co następuje: 
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§ 1 

Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działa-
jącą w formie samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą: „ minne Centrum zultury, 2portu 
i Rekreacji z siedzibą w Oławie” zwane dalej Cen-
trum. 

§ 2 

2iedziba Centrum mieści się w Oławie przy pl. Rar-
szałka J. Piłsudskiego 28, a terenem działania jest 
obszar  miny Oława. 

§ 3 

Nadaje się statut w następującym brzmieniu: 
 

STATUT 
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacni 

z/s w Oeawie 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 minne Centrum zultury, 2portu i Rekreacji z/s 
w Oławie – zwane dalej Centrum – jest samorzą-
dową instytucją kultury, wpisaną do rejestru insty-
tucji kultury prowadzonego przez Wójta  miny 
Oława. 

§ 2 

 mina Oława jest organizatorem Centrum. 

§ 3 

Organem  miny Oława właściwym do utworzenia 
instytucji kultury i nadania jej statutu jest Rada 
 miny. 

§ 4 

2iedzibą Centrum jest budynek przy  pl. Rarszałka 
J. Piłsudskiego 28 w Oławie. 

§ 5 

Terenem działania Centrum jest gmina Oława. 

§ 6 

Centrum używa pieczęci zawierającej w swej tre-
ści: nazwę i adres instytucji, cyfrowy identyfikator 
instytucji kultury nadany w systemie informacji 
statystycznej i numer identyfikacji podatkowej. 

R o z d z i a ł  II 

Cel i przedmiot dziaeania Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacni 

§ 7 

 łównymi celami Centrum  są: 
1. pozyskanie i przygotowanie społeczności lokal-
nej do aktywnego uczestnictwa w kulturze; 

2. prowadzenie wielokierunkowej działalności roz-
wijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne 
mieszkańców gminy Oława; 

3. upowszechnianie i promocja kultury lokalnej 
w kraju; 

4. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, 
ochrona i udostępnianie dóbr kultury; 

5. tworzenie warunków dla rozwoju różnych form 
kulturalnych; 

6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie po-
trzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 

7. utrwalanie dziedzictwa tradycji kulturalnych 
i sportowych oraz udostępnianie humanistycz-
nych treści kultury ogólnoludzkiej i ogólnonaro-
dowej; 

8. wzbogacanie dorobku kultury gminy Oława. 

§ 8 

Do podstawowych zadań Centrum należy: 
  1. inicjowanie, programowanie i organizowanie 
działalności kulturalnej, artystycznej, sporto-
wej, rekreacyjnej i towarzyskiej na terenie gmi-
ny; 

  2. realizowanie działalności społeczno-kulturalnej 
wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze 
szkołami, przedszkolami,  minnym Ośrodkiem 
Pomocy 2połecznej i organizacjami młodzieżo-
wymi; 

  3. organizowanie działalności społeczno-kultural-
no-sportowej dla mieszkańców gminy we 
współdziałaniu z zakładami pracy, organizacja-
mi społecznymi, stowarzyszeniami; 

  4. współdziałanie ze społecznym ruchem kultural-
nym w zakresie organizacji czynnego uczest-
nictwa mieszkańców gminy; 

  5. współdziałanie w zakresie sportu i rekreacji ze 
stowarzyszeniami kultury fizycznej działającymi 
na terenie gminy; 

  6. organizowanie usług kulturalnych wypełniają-
cych czas wolny poszczególnych grup ludności 
poprzez udostępnianie filmów, widowisk te-
atralnych, estradowych, wystaw i innych; 

  7. organizowanie imprez z okazji świąt państwo-
wych, regionalnych i rocznic okolicznościo-
wych; 

  8. otaczanie opieką amatorskiego ruchu arty-
stycznego i twórczości ludowej; 

  9. pomoc organizacyjna i merytoryczna dla całej 
sieci placówek kultury i organizacji sportowych 
na terenie gminy; 

10. wsparcie dla inicjatyw społecznych, kultural-
nych i sportowych. 

§ 9 

Centrum może prowadzić na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach działalność gospodarczą 
związaną ze statutowymi celami Centrum w zakre-
sie kultury, sportu i turystyki. Centrum może 
w szczególności na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach: 
1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, 
spotkania autorskie; 

2. organizować imprezy artystyczne; 
3. prowadzić kółka i sekcje zainteresowań; 
4. organizować  imprezy  rozrywkowe  i sportowo-
-rekreacyjne; 

5. organizować wycieczki, rajdy i imprezy tury-
styczno-krajoznawcze; 
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  6. świadczyć usługi fotograficzne, filmowe, pla-
styczne oraz inne z zakresu kultury; 

  7. prowadzić działalność wydawniczą; 
  8. prowadzić sprzedaż artykułów użytku kultural-
nego; 

  9. realizować zlecone imprezy okolicznościowe; 
10. prowadzić wynajem obiektów świetlic wiej-
skich i sportowych, o ile jest to zawarte w sta-
tucie; 

11. prowadzenie innej działalności dochodowej. 

§ 10 

1. Podstawą działalności Centrum jest roczny pro-
gram działalności ustalony przez Dyrektora. 

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia 
i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym ro-
ku. 

3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu or-
ganizowania działalności kulturalnej polecone 
przez Organizatora. 

4. Zasadnicza część działalności Centrum jest nie-
odpłatna dla mieszkańców  miny Oława. 

5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział 
w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, 
teatralnych oraz imprezach artystycznych i roz-
rywkowych.  

§ 11 

Dyrektor corocznie w terminie do dnia 31 marca 
przedkłada Radzie  miny sprawozdanie z działalno-
ści Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. 
2prawozdanie zawiera szczegółowe informacje 
o wykonywaniu zadań o których mowa w § 7, 
w szczególności zorganizowanych imprezach, ich 
kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach. 

§ 12 

Centrum prowadzi  administrację obiektów: 
1. Świetlic wiejskich na terenie gminy Oława. 
2. Obiektu sportowego im. eronisława Ralinow-
skiego w eystrzycy. 

3. Hali sportowej im. Rieczysława Łopatki w Rar-
cinkowicach. 

4. 2ali  imnastycznej im. zazimierza  órskiego 
w Drzemlikowicach.  

R o z d z i a ł  III 

Zarządzanie i organizacna 

§ 13 

eezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Wójt 
 miny Oława. 

§ 14 

1. Centrum kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt  miny Oła-
wa.  

 
 

§ 15 

2zczegółową organizację wewnętrzną Centrum 
oraz zakres działania poszczególnych stanowisk 
określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. 

R o z d z i a ł  IV 

Manątek i finanse 

§ 16 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w Ustawie z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).  

2. Centrum zarządza powierzonym mu majątkiem 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pro-
wadzi samodzielną gospodarkę w ramach posia-
danych środków, kierując się zasadami efek-
tywności ich wykorzystania. 

3. Centrum otrzymuje z budżetu  miny corocznie 
dotację na działalność w wysokości niezbędnej 
na pokrycie kosztów działalności, w tym 
w szczególności kosztów wynagrodzeń pracow-
ników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji 
majątku. 

4. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z: 
a. wpływów z własnej działalności, 
b. dotacji z budżetu gminy, 
c. dotacji z budżetu państwa, 
d. dotacji z funduszów strukturalnych, 
e. wpływów z najmu i dzierżawy składników 
majątku, 

f. spadków, zapisów i darowizn od osób fizycz-
nych i prawnych, 

g. innych źródeł. 

R o z d z i a ł  V 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady 
 miny, w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Oława. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 DARIUSZ WITKOWSKI 
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3653 

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 
NR XVII/92/08 

z dnia 3 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia lrednien ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2009 rok 

 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. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, 
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, 
poz. 926 i z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Nr 200, poz. 1680 z 2002 r. z późn. 
zm.) Rada  miny Platerówka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną 
w zomunikacie Prezesa  łównego Urzędu 2taty-
stycznego z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008 r. (R. P. Nr 81, poz. 717)  
w wysokości 55,80 ze za 1 q do kwoty 40 ze za 
1 q i przyjmuje się tę cenę jako podstawę do obli-
czenia podatku rolnego na obszarze gminy Plate-
rówka na rok podatkowy 2009. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Platerówka. 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr IX/48/07 Rady  miny 
w Platerówce z dnia 26 listopada 2007 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 JÓZEF BRUKOWSKI 

 
 
 

3654 

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 
NR XVII/93/08 

z dnia 3 listopada 2008 r. 

w sprawie okrellenia stawek podatku od nierucyomolci 

 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. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.) Rada  miny w Platerówka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomo-
ści w następującej wysokości: 
1. Od gruntów: 
a) związanych  z  prowadzeniem  działalności 
gospodarczej bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,74 ze za 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 ze 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicz-
nego – 0,30 ze od 1 m2  powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na po-
trzeby mieszkalne – 0,57 ze od 1 m2  pow. 
użytkowej, 

b) związanych  z  prowadzeniem  działalności 
gospodarczej oraz od  budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 19,81 ze od 1 m2 

pow. użytkowej 
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 5,28 ze od 1 m2  pow. 
użytkowej 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,70 ze od 1 m2 pow. użyt-
kowej 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicz-
nego – 3,50 ze od 1 m2  pow. użytkowej. 

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 wyżej 
cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub 
ich części zajęte na cele działalności w zakresie 
kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony prze-
ciwpożarowej oraz w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych, 

2. nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub 
ich części związane z procesem poboru oraz za-
opatrzeniem odbiorców w wodę. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Platerówka. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr IX/49/07 Rady  miny 
w Platerówce z dnia 26 listopada 2007 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCP 
 REDP  RINP 

 JÓZEF BRUKOWSKI 

 
 
 

3655 

UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 
NR XXX/157/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie wysokolci rocznycy stawek podatku od lrodków 
transportowycy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.)u Rada  miny uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustala się roczne stawki podatku od lrodków 
transportowycy od nednego lrodka transporto-
wego  w następunącen wysokolci: 

1) od samocyodu ciężarowego o dopuszczalnen 
masie caekowiten  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie        –    660 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie        –    890 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.100 zł 

2) od samocyodu ciężarowego w zależnolci od 
liczby osi dopuszczalnen masie caekowiten 
i rodzanu zawieszenia: 
1. o dwócy osiacy z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za rów-
noważne lub innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, 
mniej niż 13 ton    – 1.330 zł 

b) nie mniej niż 13 ton, 

mniej niż 14 ton    – 1.450 zł 
c) nie mniej niż 14 ton, 
mniej niż 15 ton    – 1.560 zł 

d) nie mniej niż 15 ton   – 1.670 zł 

2. o trzecy osiacy z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za rów-
noważne lub innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 

a) nie mniej niż 12 ton, 

mniej niż 17 ton    –  1.670 zł 

b) nie mniej niż 17 ton, 

mniej niż 19 ton    – 1.670 zł 

c) nie mniej niż 19 ton, 

mniej niż 21 ton    – 1.670 zł 

d) nie mniej niż 21 ton, 

mniej niż 23 tony    – 1.780 zł 

e) nie mniej niż 23 tony, 

mniej niż 25 ton    – 1.800 zł 

f) nie mniej niż 25 ton   – 1.800 zł 
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3. o czterecy osiacy z zawieszeniem pneu-
matycznym, zawieszeniem uznanym za 
równoważne lub innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, 
mniej niż 25 ton    – 1.890 zł 

b) nie mniej niż 25 ton, 
mniej niż 27 ton    – 1.920 zł 

c) nie mniej niż 27 ton   – 2.000 zł 
– o czterecy osiacy z zawieszeniem pneu-

matycznym, zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalne  masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niż 29 ton, 
mniej niż 31 ton    – 2.400 zł 

b) nie mniej niż 31 ton   – 2.450 zł 
– o czterecy osiacy z  innym systemem za-

wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 29 ton, 
mniej niż 31 ton    – 2.650 zł 

b) nie mniej niż 31 ton   – 2.650 zł 

3) od ciągnika siodeowego lub balastowego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton  – 1.550 zł 

4) od ciągnika siodeowego lub balastowego do 
przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów w zależności od 
liczby osi i rodzaju zawieszenia: 
1. – o dwócy osiacy z zawieszeniem pneu-

matycznym, zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, 
mniej niż 18 ton   – 1.780 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, 
mniej niż 25 ton   – 1.890 zł 

c) nie mniej niż 25 ton, 
do 36 ton włącznie  – 2.000 zł 

d) powyżej 36 ton   – 2.050 zł 
– o dwócy osiacy z innym systemem zawie-

szenia o dopuszczalnej masie całkowitej 
a) powyżej 36 ton    – 2.150 zł 

2. – o trzecy osiacy z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za rów-
noważne  o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, 
do 36 ton włącznie    – 2.000 zł 

b) powyżej 36 ton    – 2.150 zł 
– o trzecy osiacy z innym systemem zawie-

szenia o dopuszczalnej masie całkowitej 
a) nie mniej niż 12 ton, 
do 36 ton włącznie    – 2.000 zł 

b) powyżej 36 ton    – 2.650 zł 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej  
12 ton           – 1.330 zł 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą, prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego) 

6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą, 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą: 
1. o nednen osi z zawieszeniem pneumatycz-
nym, zawieszeniem uznanym za równo-
ważne lub innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, 
mniej niż 18 ton    – 1.450 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, 
mniej niż 25 ton    – 1.500 zł 

c) nie mniej niż 25 ton   – 1.590 zł 
2. o dwócy osiacy z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za rów-
noważne lub innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, 
mniej niż 28 ton    – 1.500 zł 

b) nie mniej niż 28 ton, 
mniej niż 33 tony    – 1.590 zł 

c) nie mniej niż 33 tony, 
do 36 ton włącznie   – 1.590 zł 

d) powyżej 36 ton    – 1.920 zł 
3. o trzecy osiacy z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za rów-
noważne lub innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowite zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, 
do 36 ton włącznie    – 1.560 zł 
b) powyżej 36 ton    – 2.000 zł 

7) od autobusu w zależności od ilości miejsc do 
siedzenia 
a) mniejszej niż 30 miejsc     – 1.100 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.560 zł 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od środków transporto-
wych środki transportowe, wykorzystywane 
wyłącznie do realizacji zadań z zakresu: 
a) ochrony przeciwpożarowej, 
b) oświaty. 

2. Zwalnia się z podatku od środków transporto-
wych środki transportowe wymienione w § 1 
ust. 1 pkt 1 i pkt 3, których właściciele są po-
datnikami podatku rolnego, a środek transpor-
towy wykorzystywany jest wyłącznie do pro-
wadzenia działalności rolniczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała nr XVI/93/07 z dnia 31 października 
2007 roku w sprawie określenia wysokości rocz-
nych stawek podatku od środków transportowych, 
jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 
2009 r. 
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§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  miny 2tara 
zamienica. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, jednakże nie wcześniej 
niż z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

 PRZEWODNICZĄCE 
 REDP  RINP 

 JOLANTA KUCZEWSKA 

 
------------------- 
u (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EW  z 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kom-

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz .WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 

specjalne);  

 
 
 
 

3656 

UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 
NR XXX/158/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie okrellenia wysokolci stawek podatku od nierucyomolci 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 5 ust. 1–4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EW  z 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia 
wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów  transportu  kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące aktów pra-
wa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne);  

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie gminy: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – od 
1 m2 powierzchni użytkowej 0,62 ze 

2. od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – od 
1 m2 powierzchni użytkowej 19,81 ze  

3. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 
1 m2 powierzchni użytkowej 9,24 ze 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 
powierzchni użytkowej 4,01 ze 

5. od pozostałych budynków lub ich części w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza- 
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cje pożytku publicznego – budynki gospodarcze, 
komórki, stodoły, szopy (z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej) – od  
1 m2 powierzchni użytkowej 3,72 ze 

6  od garaży wolno stojących (z wyjątkiem związa-
nych z działalnością gospodarczą) – od 1 m2 
powierzchni użytkowej 6, 37ze 

7. od  budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3–7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 ze zm.) 2% 

8. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
od 1 m2 powierzchni 0,74 ze 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha 
powierzchni 3,90 ze 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego – od 1 m2 powierzchni 0,19 ze. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nierucyomolci: 
1. nieruchomości (budynki, budowle i grunty) lub 
ich części zajęte na potrzeby działalności statu-
towej z zakresu: 
– kultury, 
– ochrony przeciwpożarowej, 

– kultury fizycznej i sportu, 
– działalności  charytatywno-opiekuńczej. 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała nr XVI/92/07 Rady  miny 2tara za-
mienica z dnia 31 października 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości, jednakże nie wcześniej niż z dniem 
1 stycznia 2009 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  miny 2tara 
zamienica. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCE 
 REDP  RINP 

 JOLANTA KUCZEWSKA 

 
 
 

3657 

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 
NR 144/08 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada 
 miny Zgorzelec uchwala: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w zomunikacie Prezesa 
 łównego Urzędu 2tatystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(m. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 ze za 1 q do 
kwoty 40,00 ze za 1 q. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 72/07 Rady  miny Zgorzelec 
z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 
ceny  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku 
rolnego. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Zgorzelec. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCE REDP 

 JANINA SŁABICKA 
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3658 

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 
NR 145/08 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  ucywale  nr 138/08  Rady  Gminy 
Zgorzelec   z  dnia  27  października  2008  r.   w  sprawie   emisni  obligacni 

komunalnycy 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz 
art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 
pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada  miny Zgorzelec uchwala: 

 
 

§ 1 

§ 2 uchwały nr 138/08 Rady  miny Zgorzelec z 
dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych otrzymuje brzmienie: 
... „Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków 
na pokrycie deficytu budżetu  miny Zgorzelec 
związanego z planowanymi wydatkami na inwesty-
cje i remonty z tego: 
1. w roku 2008 w zakresie: boisk i stadionów 
sportowych, infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej, oświetlenia drogowego, infrastruktury 
drogowej oraz realizacji programu odnowa Żar-
skiej Wsi. 

2. w roku 2009 w zakresie: budowy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogo-
wej”... 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Zgorzelec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCE REDP 

 JANINA SŁABICKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3659 

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 
NR 147/08 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokolci ekwiwalentu pieniężnego dla czeonków 
ocyotniczen straży pożarnen w Gminie Zgorzelec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Ra-
da  miny Zgorzelec uchwala: 
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§ 1 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową 2traż 
Pożarną lub gminę, otrzymuje z budżetu gminy 
ekwiwalent pieniężny: 
a) od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 
2008 r. w wysokości 10,00 zł, 

b) od dnia 1 stycznia 2009 r. w wysokości 
14,00 zł, 

za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym. 
 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  miny 
Zgorzelec. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 141/08 Rady  miny Zgorze-
lec z dnia 27 października 2008 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCE REDP 

 JANINA SŁABICKA 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej  órze, 58-506 Jelenia  óra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. 2karbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. 2łowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w eibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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