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3724 

UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 
NR XXVI/144/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przeuazywania stypenminw 
na wyrnwnywanie szans emuuacyjnych mla uczninw szunł ponamgimnazjal-
nych uończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrnwnywanie szans 
emuuacyjnych poprzez programy stypenmialne Zintegrowanego Programu 
                             Operacyjnego Rozwoju 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 142z poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwalaz 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 maturąz dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Oławski. 

§ 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; 
X) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miastz miasta 
do 5 tys. mieszkańcówz miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańcówz 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 2X 
listopada 200X r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. Nr 228z poz. 2255 z późn. zm.); 

5) programie – oznacza to program realizowany w 
ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz środków budżetu państwa. 

§ X 

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”z Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Reali-

zacji Działania przyjętego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego.  

2. Stypendiaz o których mowa w ust. 1z będą fi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadachz warunkach i w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem.  

X. Stypendiaz o których mowa w ust. 1z będą przy-
znawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturąz pochodzącym z obsza-
rów wiejskichz którzy natrafiają na bariery w do-
stępie do edukacji.  

R o z d z i a ł   2 

Cele i formy pomocy 

§ 4 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

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

R o z d z i a ł   X 

Zasamy i warunui przyznawania stypenminw 

§ 6 

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

kończących się maturą; 
X) zamieszkują  obszary wiejskie. 

2. W przypadkuz gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria określone w ust. 1z jest większa niż licz-
ba stypendiów do rozdysponowaniaz pierwszeń-
stwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowiez 
którzy posiadają najniższe dochody.  

X. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Oławski  środków finan-
sowychz o których mowa w § X ust. 2. 

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

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasamy rozpatrywania wniosunw  
stypenmialnych 

§ 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 stypendiumz zgodnie  
z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania  
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
Nr 105z poz. 881 z późn. zm.); 

2) oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania; 
X) w przypadku osób niepełnosprawnych - orze-

czenie 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.starostwo.olawa.plz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Oławie oraz w szkołach ponad-
gimnazjalnychz prowadzonych przez Powiat.   

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§7 składa się w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Oławie.   

X.  Wniosekz o którym mowa w § 7z podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosekz o którym mowa w § 7z pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie –  

o czym decyduje data wpływu w Starostwiez  
2) wniosku niezawierającego kompletu doku-

mentówz o których mowa w § 7 ust. 2z 
X) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-

pełnione załącznikiz 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 założeniuz że Powiat Świdnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego.  

2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr X do niniejszej uchwały 
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypen-
dium. 

X. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stypenmium 

§ 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 nieusprawiedliwionychz którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendiumz określa się na poziomie  
20 godzin miesięcznie. 

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

§ 11 

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

nych. 
§ 12 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
informacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnejz poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 1X 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków finansowychz o których mowa 
w § X ust. 2.  

R o z d z i a ł   6 

Postanowienia uońcowe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Oławie. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XLIX/297/2006 Rady Powia-
tu w Oławie z dnia X0 sierpnia 2006 r. w sprawie  
zasad przyznawania  stypendiów  na wyrównywa-
nie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych kończących się maturą prowadzo-
nych przez Powiat Oławskiz zmienionej uchwałą  
nr  II/11/2006 z dnia 1X grudnia 2006 r.  

§ 16 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI 
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Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Powiatu 
w Oławie nr XXVI/144/2008 z mnia  
29 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3724) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXXI/287/08 

z dnia 11 października 2008 r. 

w sprawie upoważnienia Kierowniua Ośromua Pomocy Społecznej mo  
pomejmowania mziałania wobec młużniunw alimentacyjnych 

 Na podstawie art. X9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miej-
ska w Bystrzycy Rłodzkiej uchwałaz co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Rierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bystrzycy Rłodzkiej do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnychz określo-
nych w przepisach rozdziału drugiego ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. Nr 192z poz. 1X78 oraz 
z 2008 r. Nr 1X4z poz. 850).  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bystrzycy Rłodzkiej.  

 

§ X 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiegoz z mocą obowiązującą od 
dnia 1 października 2008 roku oraz podlega ogło-
szeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy w Bystrzycy Rłodzkiej. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz 

poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271 i Nr 214z poz. 1806z z 200X r. Nr 80z poz. 717 i Nr 162z poz. 1568z z 2004 r. Nr 102z poz. 1055 
i Nr 116z poz. 120Xz z 2005 r. Nr 172z poz. 1441 i Nr 175z poz. 1457z z 2006 r. Nr 17z poz. 128 i Nr 181z poz. 1XX7 oraz  
z 2007 r. Nr 48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974 i Nr 17Xz poz. 1218. 

 
 
 

3726 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GARZE 
NR XXVIII/174/08 

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospomarowania przestrzennego 
Gminy Gnra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142z 
poz. 1591z z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz poz. 984z 
Nr 15Xz poz. 1271z Nr 214z poz. 1806z z 200X r. Nr 214z poz. 1806z 
Nr 80z poz. 717z Nr 162z poz. 1568z z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z Nr 116z 
poz. 120Xz Nr 167z poz.1759z z 2005 r. Nr 172z poz. 1441z Nr 175z 
poz. 1457. z 2006 r. Nr 17z poz. 128z Nr 175z poz. 1457z Nr 181z 
poz. 1XX7z z 2007 Nr 48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974z Nr 17Xz poz. 1218) 
art. X ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200X roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 200X roku Nr 80z 
poz. 717z zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6z poz. 41z Nr 141z poz. 1492. z 2005 r. 
Nr 11Xz poz. 954z Nr 1X0z poz. 1087. z 2006 r. Nr 45z poz. X19z Nr 225z 
poz. 16X5z  z 2007 r. Nr 127z poz. 880z z 2008 Nr 127z poz. 80X) 
po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego z ustaleniami Studium Uwarunkowań 
i Rierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góraz przyję-
tego uchwałą nr XIII/126/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
26 października 1999 roku Rada Miejska w Górze uchwalaz co następuje: 
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§ 1 

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r.z Nr 115z poz. 1901z w granicach 
określonych odpowiednio na załączniku nr 1 do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 109 po-
łożonej we wsi Stara Góraz z przeznaczenia rol-
niczego (R) na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych 
usług (MN/U). 

2. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r. Nr 115z poz. 1901z w granicach okre-
ślonych odpowiednio na załączniku nr 2 do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 61 po-
łożonej we wsi mastrzębia z przeznaczenia rolni-
czego (R) na teren zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnychz hodowlanych i ogrodni-
czych  (RM) dla terenu całej działki. 

X. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego | 
z 2006 r. Nr 115z poz. 1901z w granicach okre-
ślonych odpowiednio na załączniku nr X do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 99 po-
łożonej we wsi Brzeżany z przeznaczenia teren 
usług oświaty i kultury  (URO) oraz teren sportu 
i rekreacji (US) na teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (MN).  

4. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r.z Nr 115z poz. 1901z w granicach 
określonych odpowiednio na załączniku nr 4 do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 89 po-
łożonej we wsi Strumienna z przeznaczenia te-
ren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnychz hodowlanych i ogrodniczych (RM) na 
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnychz hodowlanych i ogrodniczych z dopusz-
czeniem usług (RM/U). 

5. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r. Nr 115z poz. 1901z w granicach okre-
ślonych odpowiednio na załączniku nr 5 do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze z 
dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 158 poło-
żonej we wsi Sułków z przeznaczenia rolniczego 

(R) oraz pastwisk (ZPs) na teren zabudowy za-
grodowej w gospodarstwach rolnychz hodowla-
nych i ogrodniczych (RM). 

6. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r. Nr 115z poz. 1901z w granicach okre-
ślonych odpowiednio na załączniku nr 6 do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze z 
dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 189 poło-
żonej we wsi Czernina z przeznaczenia pastwi-
ska (ZPs) na teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN). 

7. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r.z Nr 115z poz. 1901z w granicach 
określonych odpowiednio na załączniku nr 7 do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 1X2/1 
położonej we wsi Stara Góra w zakresie zmiany 
przebiegu linii zabudowyz 

8. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góraz uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
6 kwietnia 2006 r.z opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r. Nr 115z poz. 1901z w granicach okre-
ślonych odpowiednio na załączniku nr 8 do 
uchwały nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 25 kwietnia 2007 r. dla działki nr 254/2 
położonej we wsi Chróścina z przeznaczenia rol-
niczego (R) na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN). 

§ 2 

1. Zachowują moc obowiązującą ustalenia części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Góra oraz spis symboli i 
oznaczeń graficznych rysunku planuz uchwalo-
nego uchwałą nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej 
w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

2. Zachowują moc obowiązującą rysunki planu w 
skali 1:2000z stanowiące załączniki graficzne nr 
1.1. do X2.2. do uchwały nr XLI/298/2006 Ra-
dy Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. 
w zakresie nieobjętym niniejszą zmianą. 

§ X 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Góry. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie X0 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEmSRIEm 

 
ADAM MAZUR 
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Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 
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Załączniu nr 2 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 
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Załączniu nr 3 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr X11 –  2486X  – Poz. X726 

Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 
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Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 
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Załączniu nr 6 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 
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Załączniu nr 7 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 
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Załączniu nr 8 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w Gnrze nr XXVIII/174/08 z mnia  
29 września 2008 r. (poz. 3726) 
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3727 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  UBINIE 
NR XXXV/131/08 

z dnia 21 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospomarowania przestrzennego  
nr 32 miasta  ubina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591 ze zmianami 
ogłoszonymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz 
poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271z Nr 214z poz. 1806z z 200X r. Nr 80z 
poz. 717z Nr 162z poz. 1568z z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z Nr 116z 
poz. 120Xz z 2005 r. Nr 172z poz. 1441z Nr 175z poz. 1457z z 2006 r. 
Nr 17 poz. 128z Nr 175z poz. 1457 i Nr 181z poz. 1XX7 oraz z 2007 r. 
Nr 48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974 i Nr 17Xz poz. 1218)z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 200X roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80z poz. 717 ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 6z poz. 41z Nr 141z poz. 1492z z 2005 r. Nr 11Xz poz. 954z 
Nr 1X0z poz. 1087z z 2006 r. Nr 45z poz. X19z Nr 225z poz. 16X5 oraz 
z 2007 r. Nr 127z poz. 880) oraz w związku z uchwałą nr XXVIII/149/04 
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Lubina dla obszaru ograniczonego Aleją Niepodległościz torami kolejo-
wymi relacji Legnica–Rudnaz granicami planu nr 7z ulicami Rolejowąz Odro-
dzeniaz Wł. Sikorskiegoz granicą planu nr Xz ulicami Ropernika i Armii Rrajo-
wejz zwanego planem nr X2 uchwala sięz co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEDMIOT UCHWAŁY 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego nr X2 dla obszaru położonego w 
mieście Lubinz ograniczonego Aleją Niepodległo-
ściz torami kolejowymi relacji Legnica Rudnaz 
granicami planu nr 7z ulicami Rolejowąz Odro-
dzeniaz Wł. Sikorskiegoz granicą planu nr Xz uli-
cami Ropernika i Armii Rrajowejz zwany dalej 
planem.  

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są 
na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.  

X. Załącznikami do uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000z załącznik nr 1z   
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do planu − załącznik nr 2z  
X) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznejz które 
należą do zadań własnych gminyz oraz zasa-
dach ich finansowaniaz stanowiące załącznik 
nr X. 

4.  Następujące elementy rysunku planu są ustale-
niami planu:  

1) granica obszaru objętego planemz  
2) granica strefy „B” ochrony konserwator-

skiejz  
X) granica strefy „OW” obserwacji archeolo-

gicznejz   
4) granica strefy ochrony GZWP Subzbiornika 

nr X16z  
5) granica strefy ochrony bezpośredniej ujęcia 

wody podziemnejz  

6) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia 
wody podziemnejz  

7) granica udokumentowanych złóż rud miedziz  
8) granica obszarów górniczychz  
9) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-

cjach lub różnych zasadach zagospodaro-
waniaz 

10) obowiązujące linie zabudowyz  
11) nieprzekraczalne linie zabudowyz  
12) obiekty podlegające ochronie konserwator-

skiejz  
1X) pomnik przyrodyz  
14) symbole określające przeznaczenie terenów.  

5. Pozostałe elementy rysunku planu mają charak-
ter informacyjny bądź postulatywny. 

§ 2 

W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnejz ze 

względu na ich brakz 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodziz a 
także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
ze względu na brak występowania takich tere-
nów.   

§ X 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie − należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennegoz o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwałyz 

2) rysunuu planu − należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sy-
tuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000z sta-
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nowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwałyz 

X) obszarze – należy przez to rozumieć cały ob-
szar opracowania objęty niniejszą uchwałaz  

4) strefie – należy przez to rozumieć wszystkie 
tereny w granicach opracowania planu o tym 
samym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnymz  

5) terenie − należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymiz oznaczony symbolem funkcji i nume-
remz 

6) przepisach omrębnych − należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymiz 

7) przeznaczeniu pomstawowym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczeniez które powin-
no przeważać w strefie funkcjonalnejz   

8) przeznaczeniu mopuszczalnym terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenia inne niż pod-
stawowez które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowez  

9) obowiązującej linii zabumowy − należy przez to 
rozumieć linięz na której należy lokalizować bu-
dynki; dopuszczalne jest wysunięcie przed tę 
linię na odległości do maksimum 2 m części 
budynkuz będących ryzalitamiz wykuszami lub 
portykamiz   

10) nieprzeuraczalnej linii zabumowy − należy przez 
to rozumieć linięz ograniczającą powierzchnię 
terenuz na której można lokalizować budynkiz 
dopuszczalne jest wysunięcie przed tę linię na 
odległości do maksimum 2 m części budynkuz 
będących ryzalitamiz wykuszami lub portykamiz  

11) usługach centrotwnrczych – należy przez to 
rozumieć w szczególności usługi z zakresu kul-
turyz administracjiz opieki i ochrony zdrowiaz 
bankowościz handlu  itp.z   

12) usługach uomercyjnych – należy przez to ro-
zumieć usługi świadczone dla ludności w ra-
mach działalności gospodarczejz takie jak np. 
fryzjerstwoz krawiectwoz obsługa finansówz 
biura turystycznez odpłatne leczeniez gastro-
nomia itp.z   

1X) nieuciążliwe usługi i rzemiosło – należy przez 
to rozumieć usługi i rzemiosło niepowodujące 
emisji hałasuz emisji pyłów i gazów oraz pro-
mieniowania elektromagnetycznegoz zanie-
czyszczenia wody oraz gleby ponad standardy 
określone w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska dla poszczególnych rodzajów tere-
nówz poza terenz do którego inwestor ma tytuł 
prawnyz   

14) stumium − należy przez to rozumieć  „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lubina” uchwalone 
uchwałą  Rady Miejskiej w Lubinie nr XLVI/ 
/227/04 z dnia 19 października 2004 r.z   

15) zieleni urząmzonej – należy przez to rozumieć 
zieleń w postaci: zieleńcówz zieleń towarzy-
szącą obiektom budowlanymz ogrodyz arbore-
taz  

16) omnawialnym źrnmle energii – należy przez to 
rozumieć źródło wykorzystujące w procesie 
przetwarzania energię wiatruz promieniowania 

słonecznegoz geotermalnąz pozyskiwaną z bio-
masy oraz energię odpadowąz  

§ 4 

1. Na obszarze planu ustala się następujące kate-
gorie przeznaczenia terenów:  
1) tereny zabudowy usługowej − w strefie ozna-

czonej symbolem Uz  
2) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej − 

w strefie oznaczonej symbolem UMz  
X) teren usług ochrony zdrowiaz oznaczony 

symbolem 1UZz  
4) tereny usług oświaty − w strefie oznaczonej 

symbolem UOz  
5) teren usług kultu religijnegoz oznaczony sym-

bolem 1UKz  
6) tereny zieleni urządzonej – w strefie ozna-

czonej symbolem Zz  
7) tereny komunikacjiz oznaczone symbolami: od 

1KD-Z do 5KD-Z, 1KD- z od 1KD-D do  
7 KD-Dz 1KDW oraz 1PXz  

8) tereny infrastruktury technicznejz oznaczone 
symbolami 1E, 2E, 3E oraz 1W. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się innego wyko-
rzystania terenuz niż zgodny z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnymz z zastrzeże-
niem § 15.  

R O Z D Z I A Ł   II 

PRZEPISY OGA NE 

§ 5 

Ustalenia motyczące zasam ochrony i uształtowania 
łamu przestrzennego  

1. Nowe budynki należy lokalizować wzdłuż obo-
wiązujących linii zabudowy oraz na obszarze 
wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowyz zgodnie z rysunkiem planu.  

2. W obrębie wydzielonych terenów należy reali-
zować zabudowę o jednorodnej formie archi-
tektonicznejz tj. o zbliżonym gabaryciez zbliżo-
nej formie i pokryciu dachuz podobnych podzia-
łach i materiale wykończenia elewacji oraz ko-
lorystyce z zastrzeżeniem ust. X.  

X. W północnej części terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 11UM dopuszcza sięz 
na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowyz inną formę zabudowyz niż w 
części południowejz gdzie należy kontynuować 
zwartą zabudowę obrzeżną.  

4. Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istnie-
jącej zabudowyz z zastrzeżeniem ust.6 i 7.  

5. Dopuszcza się sytuowanie budynków ścianą 
oddzielenia przeciwpożarowegoz bezpośrednio 
w granicy działek oraz w odległości 1z5 m od 
granicy w strefie zabudowy usługowo-
mieszkaniowejz oznaczonej symbolem UM.  

6. Budynki dysharmonizujące przestrzenniez ozna-
czone na rysunku planuz a także istniejące ga-
raże nie mogą być nadbudowywane ani rozbu-
dowywane.  

7. Budynki objęte ochroną konserwatorskąz ozna-
czone na rysunku planuz mogą być nadbudo-
wane lub rozbudowane wyłącznie po uzgod-
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nieniu z właściwym wojewódzkim konserwato-
rem zabytków.  

8. Obiekty dysharmonizujące powinny być usu-
niętez przy czym dopuszcza się pozostawienie 
ich do śmierci technicznejz jeśli nie będą koli-
dować z funkcją podstawowąz z zastrzeżeniem 
ust. 9.   

9. W obiektach dysharmonizującychz położonych 
na terenie przeznaczonym na projektowaną uli-
cę publicznąz dopuszcza się wykonywanie prac 
budowlanychz pozwalających na utrzymanie 
ich w dobrym stanie technicznymz do czasu 
realizacji ulicy.  

10. Zakaz realizacji garaży parterowych – wolno 
stojących oraz zespołów garażowych.  

11. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej  
2000 m2.  

12. Zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefo-
nii komórkowych na obszarze planu z wyjąt-
kiem:  
1) terenu oznaczonego symbolem 1UZz gdzie 

dopuszcza się lokalizację stacji wyłącznie 
dla potrzeb służby zdrowiaz  

2) terenu oznaczonego symbolem 2Uz gdzie 
dopuszcza się stację realizowaną albo jako 
budowla na dachu budynku albo jako bu-
dowla wolno stojąca.  

1X. Zakazuje się lokalizacji reklam oraz tablic in-
formacyjnych w miejscach i w sposób utrud-
niający czytelność informacji drogowych.  

14. Oświetlenie obiektów nie może powodować 
pogorszenia warunków użytkowania dróg po-
łożonych w sąsiedztwie.  

§ 6 

Warunui zagospomarowania terennw wyniuające  
z zasam ochrony śromowisua, przyromy i urajobrazu 
uulturowego. 

1. Ochronie podlega dąb szypułkowy − pomnik 
przyrody przy ul. Traugutta 1 oraz starodrzew  
i cisy na obszarze planu.  

2. Wszelkie uciążliwości związane z planowaną 
działalnością usługową nie mogą przekraczać 
dopuszczalnych norm oraz wprowadzać nieko-
rzystnych zmian w środowisku. Należy przyjąć 
rozwiązania technologiczne i infrastrukturalne 
chroniące przed emisją zanieczyszczeń w stop-
niu zapewniającym oddziaływanie inwestycji 
jedynie w granicach terenuz do którego inwe-
stor ma tytuł prawny.  

X. mako powierzchnię biologicznie czynną należy 
pozostawić minimum:  
1) 45% powierzchni terenu inwestycji w stre-

fie oznaczonej symbolem UO oraz na tere-
nie 1UZz   

2) 25% powierzchni terenu inwestycji w stre-
fach oznaczonych symbolami U, UK i UMz    

4. Na całym obszarze planu zakazuje się odpro-
wadzania nieoczyszczonych ścieków byto-
wychz gospodarczych i technologicznych do 
gruntu oraz do cieków powierzchniowych.  

5. Ścieki komunalne należy odprowadzić do miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej.  

6. Do celów grzewczych należy stosować urzą-
dzenia o wysokiej sprawności i niskim stopniu 
emisji zanieczyszczeń. 

7. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych na-
leży prowadzić według ustaleń podanych w  
§ 14 ust. 9.  

8. Przed rozpoczęciem prac ziemnych pokrywę 
glebową należy złożyć w pryzmy i wykorzy-
stać na innych terenachz np. wymagających 
rekultywacji.  

9. Określa się następujące terenyz o zróżnicowa-
nym dopuszczalnym poziomie hałasuz określo-
nym w przepisach odrębnych:  
1) teren oznaczony symbolem 1UZ o dopusz-

czalnym poziomie hałasu jak dla terenów 
przeznaczonych pod szpitale i domy opieki 
społecznejz  

2) tereny w strefie oznaczonej symbolem UO  
o dopuszczalnym poziomie hałasu jak dla te-
renów przeznaczonych pod budynki zwią-
zane ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieżyz  

X) tereny w strefie oznaczonej symbolem UZ  
o dopuszczalnym poziomie hałasu jak dla te-
renów przeznaczonych na cele rekreacyjno -
wypoczynkowez  

4) tereny w strefach oznaczonych symbolami 
UM i U oraz teren oznaczony symbolem 
1UR o dopuszczalnym poziomie hałasu jak 
dla terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo-usługowe.  

10. Ochronę krajobrazu kulturowego należy za-
pewnić poprzez:  
1) utrzymanie tradycyjnegoz historycznie 

ukształtowanego układu i formy zabudowy 
na obszarze objętym strefą „B” ochrony 
konserwatorskiejz o której mowa w § 7z  

2) zachowanie i ochronę wartościowych obiek-
tów architektonicznychz objętych ochroną 
konserwatorskąz o których mowa w § 7z  

X) rewitalizację obszaru dawnej fabryki instru-
mentów lutniczych przy ul. Odrodzenia po-
przez wprowadzenie tam usług centrotwór-
czychz 

4) kształtowanie nowej zabudowy – jej formy  
i skali − na zasadzie kontynuacji cech prze-
strzennych zabudowy historycznejz jako jej 
twórczej interpretacji.  

§ 7 

Warunui zagospomarowania terennw wyniuające  
z zasam ochrony mziemzictwa uulturowego i zabyt-
unw.  
1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej 

w granicach istniejącego zespołu zabudowy z 
końca XIX i początku XX wiekuz obejmującego 
obszar ograniczony ulicami: Odrodzeniaz Rolejo-
wąz 1 Majaz Tysiącleciaz Armii Rrajowej i Roper-
nikaz oznaczony na rysunku planu.  

2. W strefie „B” ustala się następujące zasady za-
gospodarowania:  
1) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennegoz tj. ist-
niejącej ulicez linie historycznej zabudowyz 
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kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleniz  

2) następujące budynkiz z zastrzeżeniem ust. Xz 
oznaczone na rysunku planuz podlegają 
ochronie konserwatorskiej:  
a) budynki poprodukcyjnez portiernia oraz 

dworek na terenie dawnej fabryki instru-
mentów lutniczych przy ul. Odrodzeniaz  

b) kaplica (obecnie cerkiew) przy ul. 1 Majaz  
c) budynek dawnego kina przy ul. Odrodze-

niaz  
d) budynek Pałacu Ślubów przy ul. Skłodow-

skiejz  
e) kamienice oraz wille wzdłuż ulic 1 Majaz 

Trauguttaz Odrodzeniaz Rolejowejz Sien-
kiewicza i Ropernikaz  

X) obiektyz o których mowa w punkcie 2z należy 
poddać restauracji i modernizacji technicznejz 
zachowując ich wartości historyczne; stolar-
ka okienna i drzwiowa winna być jednolita 
dla całego obiektuz  

4) prace budowlane w zakresie remontów ele-
wacjiz dachówz rozbudowyz nadbudowy oraz 
wymiany zewnętrznej stolarki okiennej  
i drzwiowejz w obiektachz o których mowa w 
punkcie 2z wymagają uzgodnienia z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
kówz  

5) nowa zabudowa powinna być dostosowana 
do historycznej kompozycji przestrzennej ska-
lą i bryłą oraz nawiązywać formą do lokalnej 
tradycji architektonicznejz nie może ona do-
minować nad zabudową historycznąz  

6) elementy dysharmonizujące powinny być 
usuniętez przy czym dopuszcza się pozosta-
wienie ich do śmierci technicznejz jeśli nie 
będą kolidować z funkcją podstawową.   

X. Rejestr i ewidencja zabytków są otwarte i mogą 
podlegać zmianom - objęcie ochroną konserwa-
torską innych obiektów niż wymienione w ust. 2 
oraz wyłączenie obiektu spod ochrony konser-
watorskiej nie wymagają zmian niniejszego pla-
nu; dla wszystkich obiektów wpisanych do ewi-
dencji zabytków mają zastosowanie ustalenia 
określone w ust. 2 punktach 1z X i 4;  

4. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicz-
nej w granicach oznaczonych na rysunku planu.  

5. W strefie „OW” dla wszelkich zamierzeń inwe-
stycyjnychz obejmujących prace ziemnez należy 
uzyskać opinię właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytkówz co do konieczności uzy-
skania zezwolenia konserwatorskiego na prowa-
dzenie prac ziemnych i w zakresie określonym w 
tej opinii należy uzyskać zezwolenie na prace ar-
cheologiczne przed pozwoleniem na budowęz lub 
zgłoszeniem budowy oraz wykonywania robót 
budowlanych.  

§ 8 

Sposoby zagospomarowania terennw lub obieutnw 
pomlegających ochronie.   
1. Część obszaru planu znajduje się w strefie wy-

sokiej ochrony głównego zbiornika wód pod-
ziemnych – subzbiornika lubińskiego GZWP nr 
X16z w której tereny zainwestowaniaz na któ-

rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymiz 
należy skanalizować powierzchniez na których 
może dojść do zanieczyszczenia utwardzićz  
a podłoże uszczelnić − wody opadowe i rozto-
powe należy odprowadzićz do miejskiej sieci ka-
nalizacji deszczowejz po usunięciu ww. substan-
cji do wartości określonych w przepisach odręb-
nychz na terenie własnym.  

2. Na terenie strefy bezpośredniej ochrony ujęcia 
wodyz oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1Wz wody opadowe należy odprowadzić w spo-
sób uniemożliwiający przedostanie się ich do 
ujęcia wody.  

X. Na terenie strefy pośredniej ochrony ujęcia wo-
dyz oznaczonej na rysunku planu obowiązuje:  
1) podłączenie wszystkich obiektów kubaturo-

wych do miejskiej sieci wodociągowejz    
2) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci ka-

nalizacji sanitarnejz  
X) zakaz lokalizacji składowisk stałych i płyn-

nych odpadów komunalnychz przemysłowych 
i rolniczychz  

4) zakaz lokalizacji zbiorników do magazynowa-
nia i rurociągów do transportu produktów ro-
popochodnych i promieniotwórczych oraz in-
nych substancji chemicznychz  

5) utwardzenie powierzchniz na których może 
dojść do zanieczyszczenia substancjami ro-
popochodnymi lub innymi szkodliwymi oraz 
uszczelnienie podłożaz a także wyposażenie 
tych terenów w systemy odprowadzenia wód 
opadowych; przed odprowadzeniem wód 
opadowych ww. substancje należy usunąć 
do wartościz określonych w przepisach w za-
kresie ochrony środowiska.  

§ 9 

Szczegnlne warunui zagospomarowania terennw 
oraz ograniczenia w ich użytuowaniu.  
1. Na obszarze planu obowiązują następujące uwa-

runkowania dla wznoszenia lub przebudowy 
obiektów budowlanychz wynikające z położenia 
obszaru w granicach terenów górniczych  
„Lubin I” oraz „Małomice I”:  
1) ustala się I kategorię zagrożenia terenu  

(εmax≤1z5 mm/mz Tmax≤2z5 mm/mz Rmin≥20 
km)z  

2) należy uwzględnić zasięg wpływów dyna-
micznych II strefy sejsmicznej LGOMz gdzie 
prognozowane są następujące wielkości pa-
rametrów drgań podłoża gruntowego:  
a) maksymalne przyspieszenie drgań pozio-

mych w paśmie częstotliwości do 10 Hz 
PGAH10 = 500 mm/s2z  

b) maksymalna amplituda prędkości drgań 
poziomych PGVHmax = 10−20 mm/sz  

X) wartość przyspieszenia do projektowania 
określa się na ap = 200 mm/s2z  

4) obiekty budowlane wymagają zabezpieczenia 
na wpływy dynamiczne tylko w uzasadnio-
nych wypadkach – decyzję podejmuje projek-
tantz  

5) w projekcie budowlanym należy uwzględnić 
parametry prognozowanych wpływów eks-
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ploatacji górniczejz które każdorazowo należy 
uzyskać od przedsiębiorcy górniczego.  

2. Na obszarze planu obowiązują ograniczeniaz 
wynikające z położenia w strefie otoczenia lotni-
ska Lubin – maksymalna wysokość budowli nie 
może przekroczyć 40 m nad poziomem terenu; 
dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrzaz 
wysokość tę należy pomniejszyć o 10 m.   

X. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1UZz 12UM i 1XUM obowiązują 
ograniczenia w zakresie realizacji zabudowy  
i zagospodarowania terenuz wynikające z poło-
żenia terenów w sąsiedztwie obszaru kolejowe-
goz określone w § 16 ust. 4  pkt 1−6z   

4. Zabrania się lokalizowania zabudowy i nasadza-
nia drzewz z wyjątkiem drzew niskopiennychz w 
odległości 5 m od skrajnego przewodu istnieją-
cych linii energetycznych średniego napięcia.  

5. W odległości 1z5 m od krawędzi skarpy Potoku 
Baczyna zakazuje się nasadzania drzew i krze-
wówz lokalizowania zabudowyz ogrodzeń i in-
nych obiektów budowlanych.  

§ 10 

Ustalenia motyczące wymagań wyniuających z po-
trzeb uształtowania przestrzeni publicznych.  
1. Na terenach przestrzeni publicznych - ulic pu-

blicznychz ogólnodostępnej zieleni urządzonejz 
ogólnodostępnych ulic wewnętrznychz placów 
oraz ciągów pieszychz wydzielonych na rysunku 
planu oraz takichz które mogą powstać na tere-
nach przeznaczonych pod funkcję usługową i 
usługowo-mieszkaniową w ramach realizowa-
nych inwestycji - dopuszcza się realizację obiek-
tów małej architekturyz pod warunkiemz że nie 
będą kolidować z przeznaczeniem podstawo-
wym lub dopuszczalnym terenu.  

2. Na terenach ulic publicznychz ogólnodostępnych 
ulic wewnętrznychz placów oraz ciągów pie-
szychz wydzielonych na rysunku planu oraz ta-
kichz które mogą powstać na terenach przezna-
czonych pod funkcję usługową i usługowo-
mieszkaniową w ramach realizowanych inwe-
stycji − dopuszcza się zieleń urządzonąz pod wa-
runkiemz że nie będzie kolidować z przeznacze-
niem podstawowym lub dopuszczalnym terenu.  

X. W liniach rozgraniczających ulic publicznych 
dopuszcza się lokalizację kiosków kolportażo-
wych prasyz w pobliżu przystanków komunikacji 
zbiorowejz a w razie potrzebz także w innych 
miejscach − za zezwoleniem zarządcy ulicy.  

4. Zabrania się umieszczania reklam na pniach 
drzew.  

5. Na terenachz o których mowa w ust. 1z dopusz-
cza się umieszczanie reklam oraz tablic informa-
cyjnych pod następującymi warunkami:  
1) nie będą lokalizowane w miejscach i w spo-

sób utrudniający czytelność informacji dro-
gowychz   

2) nie będą utrudniały dostępu do terenów są-
siednichz   

X) nie będą zacieniać budynków lub terenów 
wyznaczonych na ich realizacjęz   

4) lokalizacja w pasie drogowym wymaga ze-
zwolenia zarządcy drogiz  

5) na obszarze strefy „B” ochrony konserwator-
skiej wymagane jest uzyskanie uzgodnienia 
dla lokalizacji i formy reklam oraz tablic in-
formacyjnych z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków.  

6. Zaleca się stosowanie ujednoliconej formy re-
klam oraz tablic informacyjnychz zatwierdzonych 
przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu 
Miejskiego w Lubinie.  

7. Zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń w 
rejonie skrzyżowań ulic.  

§ 11 

Ustalenia motyczące parametrnw, wsuaźniunw 
uształtowania zabumowy oraz zagospomarowania 
terenu.  
1. Linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczal-

ne należy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu 
oraz ustaleniami szczegółowymi.  

2. Ustalenia dotyczące wysokości budynków okre-
śla rozdział III.   

X. Dopuszcza się zabudowę maksymalnie:  
1) 70% powierzchni terenu inwestycji w strefie 

oznaczonej symbolem Uz  
2) 50% powierzchni terenu inwestycji w stre-

fach oznaczonych symbolami UM i UOz  
X) 40% powierzchni terenu inwestycji na tere-

nach oznaczonych symbolami 1UZ i 1UK.   

§ 12 

Szczegnłowe zasamy i warunui scalania i pomziału 
nieruchomości. 
Dopuszcza się scalanie i podziały działekz przy za-
chowaniu następujących warunków:  
1) ustala się minimalną szerokość frontu wydziela-

nych działek dla nowo projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej – na 22 mz  

2) szerokość wydzielanych ulic dojazdowych winna 
być dostosowana do wymagań wynikających  
z przewidywanego ruchu pojazdówz zgodnie  
z przepisami budowlanymiz a w szczególności 
ochrony przeciwpożarowejz   

X) obowiązuje kąt położenia nowych granic działek 
w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 
60 do 120 stopniz  

4) wydzielane działki muszą mieć zapewniony do-
stęp do drogi publicznej.  

§ 1X 

Warunui i zasamy obsługi w zauresie uomuniuacji. 
1. Obsługę komunikacyjną obszaru planu stanowić 

będą:  
1) istniejąca publiczna droga wojewódzka  

nr XX5z przebiegająca ulicami: Niepodległości 
(położona poza obszarem planu po jego pół-
nocnej stronie)z Skłodowskiej-Curie (oznaczo-
na na rysunku planu symbolem 1RD-Z) 
i 1 Maja (poza obszarem planu)z  

2) istniejące publiczne ulice miejskie klasy zbior-
czej: 
a) ul. Ropernika (położona poza obszarem 

planu po jego wschodniej stronie planu)z  
b) ul. Odrodzeniaz oznaczona na rysunku pla-

nu symbolem X RD-Zz  
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c) ul. Sikorskiegoz oznaczona na rysunku pla-
nu symbolem 4RD-Zz  

d) ul. Rolejowaz oznaczona na rysunku planu 
symbolem 5RD-Zz  

X) projektowana publiczna ulica miejska klasy 
zbiorczejz oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 2RD-Zz  

4) istniejąca publiczna ulica miejska klasy lokal-
nej – ul. Bemaz oznaczona na rysunku planu 
symbolem 1RD-Lz  

5) istniejące publiczne ulice miejskie klasy do-
jazdowej:  
a) ul. Razimierza Wielkiegoz oznaczona na 

rysunku planu symbolem 1 RD-Dz  
b) ul. Tysiącleciaz oznaczona na rysunku pla-

nu symbolem 2 RD-Dz  
c) ul. Trauguttaz oznaczona na rysunku planu 

symbolem X RD-Dz  
d) ul. Łokietkaz oznaczona na rysunku planu 

symbolem 4 RD-Dz  
e) ul. Sienkiewiczaz oznaczona na rysunku 

planu symbolem 5 RD-Dz  
f) ulice dojazdowez oznaczone na rysunku 

planu symbolami 6 RD-D i 7 RD-Dz  
6) projektowana  wewnętrzna ulica dojazdowaz 

oznaczona na rysunku planu symbolem 
1RDWz  

7) istniejący ciąg pieszyz oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1PXz  

8) wewnętrzne ulice dojazdowez istniejące i re-
alizowane w ramach poszczególnych inwe-
stycjiz niewydzielone na rysunku planu.   

2. Miejsca postojowe dla poszczególnych inwesty-
cji należy zapewnić w granicach terenu inwesty-
cji w ilości odpowiedniej do potrzebz przy czym 
dla zabudowy jednorodzinnej należy przyjąć 
maksimum 2 miejsca postojowe na własnej 
działce oprócz miejsc garażowychz dla zabudo-
wy wielorodzinnej − minimum 1 miejsce posto-
jowe na 1 mieszkaniez a dla usług – minimum  
1 miejsce postojowe na każde X0 m2 po-
wierzchni użytkowej.  

§ 14 

Warunui i zasamy obsługi w zauresie infrastruutury 
technicznej. 

1. Projektowane sieci infrastruktury technicznej 
można prowadzić w obrębach linii rozgranicza-
jących ulicz w sposób niekolidujący z funkcją 
komunikacyjnąz za zgodą zarządzającego uli-
cami.  

2. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego wy-
magają uzyskania warunków technicznych 
dysponentów sieci.  

X. Zaopatrzenie w womę − z istniejącej miejskiej 
sieci wodociągowejz na warunkach określo-
nych przez dysponenta sieciz  

4. Omprowamzenie ścieunw uomunalnych – do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnejz na warun-
kach określonych przez dysponenta sieciz  

5. Omprowamzenie wnm opamowych i roztopo-
wych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczo-
wej; z budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych i działekz na których są położone dopusz-

cza się odprowadzenie wód opadowych i roz-
topowych na własny teren nieutwardzony.  

6. Zaopatrzenie w energię eleutryczną:   
1) istniejące napowietrzne linie kablowe śred-

niego i niskiego napięcia należy docelowo 
skablowaćz  

2) zasilanie w energię elektryczną obszaru ob-
jętego planem należy planować z istniejącej 
sieci NN i SNz po jej rozbudowiez zgodnie z 
warunkami technicznymi określonymi przez 
dysponenta sieciz   

X) na obszarze planu wyznacza się lokalizację 
X stacji transformatorowychz a ponadto do-
puszcza się lokalizowanie stacji transforma-
torowych na wszystkich terenach przezna-
czonych pod zainwestowanie kubaturowez 
stosownie do potrzeb użytkownikówz pod 
warunkiem zapewnienia do nich dojazduz   

4) parametry techniczne istniejących linii na-
powietrznych SNz kolidujących z przezna-
czeniem terenuz należy dostosować do 
wymagań odpowiednich dla przeznaczenia 
terenu w planiez po uzgodnieniu z dyspo-
nentem sieciz  

5) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 
zapotrzebowania na energię elektryczną na-
leży realizować na podstawie indywidual-
nych umów zawieranych na wniosek zainte-
resowanego inwestora.  

7. Zaopatrzenie w energię cieplną – dla nowych 
inwestycji lokalizowanych w pobliżu miejskiej 
sieci ciepłowniczej wskazana jest dostawa 
czynnika grzewczego z tych sieci; dopuszcza 
się ogrzewanie obiektów z własnych niskoemi-
syjnych kotłowni z zastosowaniem urządzeń 
technicznych o wysokiej sprawności i niskim 
stopniu zanieczyszczeń środowiska; dopuszcza 
się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

8. Zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci roz-
dzielczejz na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci gazowej.  

9. Gromamzenie i usuwanie ompamnw:  
1) w zakresie gospodarki odpadami komunal-

nymi ustala się ich selekcjonowanie i wy-
wóz na miejskie składowisko odpadów ko-
munalnych na podstawie umów cywilno – 
prawnych zawieranych przez właścicieli po-
sesjiz zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
władze gminy; sposób gromadzenia i usu-
wania odpadów winien zabezpieczyć śro-
dowisko przed zanieczyszczeniemz  

2) na terenie szpitalaz oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1UZz należy wydzielić od-
dzielne miejsca na odpady niebezpiecznez 
które należy usuwać i unieszkodliwiaćz 
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony 
środowiska.  

10. Teleuomuniuacja:  
1) przewody sieci telekomunikacyjnej można 

układać w pasie drogowym ulic za zgodą 
zarządzającego ulicąz na warunkach uzgod-
nionych z dysponentem sieciz   

2) istniejącą sieć teletechniczną w miejscach 
kolizji z projektowanym układem komunika-
cyjnym oraz infrastrukturą techniczna nale-
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ży przebudować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.   

11. Ochrona przeciwpożarowa: ochronę przeciw-
pożarową należy przewidzieć zgodnie z Pol-
skimi Normami i przepisami odrębnymi. 

§ 15 

Tymczasowe sposoby zagospomarowania, urząmza-
nia i użytuowania terenu. 
1. Dopuszcza się lokalizację zespołu tymczasowych 

parterowych pawilonów handlowych o jednoli-
tym wyrazie architektonicznym na terenie ozna-
czonym symbolem 2U − do czasu realizacji na 
tym terenie obiektów przewidzianych  w § 18 
ust. 5 pkt 2.  

2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały 
tereny mogą być użytkowane w sposób dotych-
czasowy.  

R O Z D Z I A Ł   III 

PRZEPISY SZCZEGAŁOWE 

Przeznaczenie terennw i zasamy ochrony i uształto-
wania łamu przestrzennego z uwzglęmnieniem ele-
mentnw ochrony śromowisua i mziemzictwa uultu-
rowego.  

§ 16 

1. Wyznacza się teren usług ochrony zdrowiaz 
oznaczony symbolem 1UZ.  

2. Na terenie 1UZ ustala się jako podstawowe 
przeznaczenie terenu – szpitalz przychodnie 
zdrowiaz stacja pogotowia ratunkowego.  

X. Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala się 
następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu:   
1) handel i gastronomiaz jako uzupełnienie funk-

cji podstawowej o powierzchni użytkowej nie 
większej niż 5% powierzchni użytkowej 
obiektów o funkcji podstawowejz  

2) zieleń urządzonaz  
X) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nejz  
4) lądowisko helikopterów ratownictwa me-

dycznegoz  
5) garaże dla samochodów transportu medycz-

negoz  
6) placez dojściaz dojazdy i parkingi.   

4. Dla terenu 1UZ obowiązują ustalenia ogólne 
planu oraz następujące ustalenia szczegółowe:  

1) budowle nie mogą być lokalizowane w od-
ległości mniejszej niż 10 m od granicy ob-
szaru kolejowegoz przy czym odległość ta 
nie może być mniejsza niż 20 m od osi 
skrajnego toruz   

2) w obiektach kubaturowych położonych w 
strefie 50 m od linii kolejowej należy sto-
sować konstrukcje odporne na drgania i wi-
bracjez   

X) w obiektach przeznaczonych na stały pobyt 
ludziz położonych w strefie 70 m od linii ko-
lejowej należy stosować stolarkę okienną i 
drzwiową tłumiącą hałasz  

4) nasadzenia drzew dopuszcza się w odległo-
ści większej niż 15 m od osi skrajnego toru 
kolejowegoz   

5) dla ochrony przed zagrożeniami mechanicz-
nymi i iskrzeniem trakcji elektrycznej ogro-
dzenie terenu od strony linii kolejowej nale-
ży wykonać jako pełne betonowe o wyso-
kości minimum 1z80 mz   

6) wszelkie dojazdy manewrowe dla samocho-
dów oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię 
twardą ze spadkiem zapewniającym spływ 
wody w kierunku przeciwnym do torów ko-
lejowychz  

7) odległość masztu antenowego stacji telefo-
nii komórkowej od granicy obszaru kolejo-
wego nie może być mniejsza niż jego wyso-
kośćz  

8) maksymalna wysokość zabudowy – 5 kon-
dygnacji nadziemnych lub 20 m od poziomu 
terenu do najwyższego punktu przekrycia 
budynkuz z zastrzeżeniem pkt 9z  

9) wysokość dla masztu antenowego stacji 
bazowej telefonii komórkowej wg § 9  
ust. 2z   

10) w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody obo-
wiązują ustalenia § 8 ust. Xz  

11) należy zapewnić dojazd do terenu 1Wz  
12) dojazd  – z ulicy 1RD-L oraz z ulicy Bilińskiego.   

§ 17 

1. Wyznacza się strefę usług oświaty oznaczoną 
symbolem UO.  

2. W strefie UO ustala się jako podstawowe prze-
znaczenie terenu szkołę.  

X. W strefie UO ustala się następujące dopuszczal-
ne przeznaczenie terenu:   
1) nieuciążliwe usługi komercyjnez uzupełniające 

funkcje podstawową (np. gastronomiaz han-
del)z o powierzchni użytkowej nie większej 
niż 5% powierzchni użytkowej obiektów  
o funkcji podstawowejz  

2) terenowe obiekty i urządzenia sportowez  
X) zieleń urządzonaz  
4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nejz    
5) placez dojściaz dojazdyz parkingi.  

4. W strefie UO wyznacza się tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1UO i 2UO.  

5. Dla terenów określonych w ust. 4 obowiązują 
ustalenia ogólne planu oraz następujące ustale-
nia szczegółowe:  
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wg 

rysunku planuz  
2) wysokość zabudowy ustala się na maksimum 

12 m od poziomu terenu do najwyższego 
punktu przekrycia obiektuz  

X) dojazd do terenu 1UO – z ulic 1RD-Z  
i 1RD-Lz   

4) dojazd do terenu 2UO – z ul. Ropernika oraz 
z ulicy 5RD-D.     

§ 18 

1. Wyznacza się strefę zabudowy usługowejz ozna-
czoną symbolem U.  

2. W strefie U ustala się jako podstawowe prze-
znaczenie terenu usługi o charakterze centro-
twórczym.   
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X. W strefie U ustala się następujące dopuszczalne 
przeznaczenie terenu:   
1) usługi komercyjnez  
2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nejz   
X) zieleń urządzonaz  
4) placez dojściaz dojazdy i parkingi.   

4. W strefie U wyznacza się tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1U i 2U.  

5. Dla terenów 1U i 2U obowiązują ustalenia ogól-
ne planu oraz następujące ustalenia szczegóło-
we:  
1) teren 1U:     

a) budynek obecnego Pałacu Ślubów objęty 
jest ochroną konserwatorskąz obowiązują 
ustalenia § 7 ust. 2  pkt 2z  

b) wysokość nowej zabudowy:  
− minimum 2 kondygnacje nadziemnez tj. 

6m od poziomu terenu do okapu dachu 
lub gzymsuz 

− maksimum X kondygnacje nadziemnez 
tj. 10 m od poziomu terenu do okapu 
dachu lub gzymsuz  

c) dopuszcza się realizację pomnikaz  
d) dojazd do terenu – z ulic 1RD-L i 1RD-Z 

oraz z parkingu 1RSz  
2) teren 2U:  

a) budynki pofabrycznez oznaczone na ry-
sunku planuz objęte są ochroną konserwa-
torskąz obowiązują ustalenia § 7 ust. 2  
pkt 2z  

b) wysokość nowych budynków:  
− minimum 2 kondygnacje nadziemnez tj. 

6 m od poziomu terenu do okapu da-
chu lub gzymsuz 

− maksimum 4 kondygnacje nadziemnez 
tj. 1X m od poziomu terenu do okapu 
dachu lub gzymsuz  

c) wysokość budowli masztowych – wg § 9 
ust. 2z  

d) formą i wykończeniem nowych budynków 
należy kontynuować formę i sposób wy-
kończenia istniejących budynków objętych 
ochroną konserwatorskąz  

e) formę i wykończenie wszelkich budowli 
należy zharmonizować z budynkami obję-
tymi ochroną konserwatorskąz  

f) dopuszcza się realizację pomnikówz  
g) dojazd do terenu – z ulic 2RD-Zz XRD-Z  

i 1 RDW.   

§ 19 

1. Wyznacza się teren usług kultu religijnego ozna-
czony symbolem 1UK.  

2. Dla terenu 1UK ustala się jako podstawowe 
przeznaczenie terenu funkcję sakralną: cerkiewz 
kościółz dom modlitwz itp. 

X. mako przeznaczenie dopuszczalne na terenie 
wymienionym w ust. 1 ustala się:  
1) zabudowę mieszkaniową – wyłącznie jako 

utrzymanie funkcji mieszkaniowej w zabudo-
wie istniejącejz  

2) usługi uzupełniające dla funkcji sakralnejz ta-
kie jak np. plebaniaz handel dewocjonaliami 
itp.   

X) urządzenia infrastruktury technicznejz  
4) dojściaz parkingi i garażez    

4. Dla terenu określonego w ust. 1 obowiązują 
ustalenia ogólne planu i następujące ustalenia 
szczegółowe:  
1) dla budynków objętych ochroną konserwa-

torską obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 2z  
2) wysokość nowej zabudowy – maksimum  

2 kondygnacje nadziemnez tj. 6 m od terenu 
do okapu dachu lub gzymsuz  

X) dachy strome o kącie nachylenia X5−45 stop-
niz kryte dachówkąz  

4) dojazd – istniejącym wjazdem z ulicy 1 Maja.  

§ 20 

1. Wyznacza się strefę zabudowy usługowo – 
mieszkaniowejz oznaczoną symbolem UM.  

2. W strefie UM ustala się jako podstawowe prze-
znaczenie terenu nieuciążliwe usługiz usługi cen-
trotwórczez usługi komercyjne oraz zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinnąz  

X. W strefie  UM ustala się następujące dopusz-
czalne przeznaczenie terenu:   
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wy-

łącznie jako utrzymanie lub wymiana istnieją-
cych budynków jednorodzinnychz  

2) nieuciążliwe rzemiosłoz  
X) terenowe urządzenia sportu i rekreacjiz  
4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nejz    
5) placez dojazdyz parkingi i ciągi piesze.   

4. W strefie UM wyznacza się tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1UM − 13UM.  

5. Dla terenów określonych w ust. 4 obowiązują 
ustalenia ogólne planu i następujące ustalenia 
szczegółowe:  
1) teren 1UM :   

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowęz 
bez nadbudowyz istniejących XI kondy-
gnacyjnych budynków wielorodzinnychz  

b) wysokość nowej zabudowy – maksimum 
5 kondygnacji nadziemnychz tj. 15 m od 
terenu do okapu dachu lub gzymsuz  

c) dojazd do terenu – z ulic 1RD-D oraz  
1RD-Zz  

2) tereny 2UM, 3 UM, 4UM, 6UM i 7UM:  
a) dla budynków objętych ochroną konser-

watorską obowiązują ustalenia § 7 ust. 2  
pkt 2z  

b) wysokość nowej zabudowy – minimum  
X kondygnacje nadziemnez maksimum  
5 kondygnacji nadziemnychz tj. minimum 
9 m i maksimum 15 m od terenu do okapu 
dachu lub gzymsuz  

c) dojazd do terenu 2UM– z ulic 1RD-D oraz 
2RD-Dz  

d) dojazd do terenu XUM– z ulic 2RD-Dz 
XRD-Dz 4RD-D oraz istniejącym wjazdem  
z ul. Ropernikaz  

e) dojazd do terenu 4UM– z ulic XRDDz 4RD-
Dz 5 RD-D oraz istniejącymi wjazdami  
z ul. Ropernikaz  

f) dojazd do terenu 6UM– z ulicy 5RD-D 
oraz istniejącym wjazdem z ul. Ropernikaz  
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g) dojazd do terenu 7UM– z ulic XRD-Dz 
5RD-D oraz istniejącymi wjazdami  
z XRD-Zz  

X) tereny 5UM , 8UM,  9UM i 10UM:  
a) dla budynków objętych ochroną konser-

watorską obowiązują ustalenia § 7 ust. 2  
pkt 2z  

b) wysokość nowej zabudowy – minimum  
2 i maksimum X kondygnacje nadziemnez 
tj. minimum 6 m i maksimum 10 m od te-
renu do okapu dachu lub gzymsuz  

c) dachy strome o nachyleniu X5−45 stopniz 
kryte dachówkąz  

d) dojazd do terenu 5UM– z ulicy 5RD-Dz  
e) dojazd do terenu 9UM– z ulicy 6RD-D 

oraz istniejącym wjazdem z ulicy XRD-Zz  
f) dojazd do terenu 8UM– z ulicy 7RD-D 

oraz istniejącymi wjazdami z ulic XRD-Z i 
4RD-Zz   

g) dojazd do terenu 10UM– z ulicy 6RD-Dz  
4) teren 11 UM:   

a) dla budynków objętych ochroną konser-
watorską obowiązują ustalenia § 7 ust. 2  
pkt 2z  

b) wysokość nowej zabudowy − minimum  
X kondygnacje nadziemnez maksimum  
5 kondygnacji nadziemnychz  tj. minimum 
9 m i maksimum 15 m od terenu do okapu 
dachu lub gzymsuz  

c) dopuszcza się przebudowęz bez nadbudo-
wyz istniejących V kondygnacyjnych bu-
dynków wielorodzinnychz  

d) zaleca się likwidację istniejących zespołów 
garaży i ukształtowanie reprezentacyjnej 
obudowy projektowanej ulicy zbiorczej 
oznaczonej symbolem 2RDZz poprzez re-
alizację zabudowy usługowej lub usługo-
wo-mieszkaniowejz bądź nasadzenia ziele-
ni urządzonej wysokiej i niskiejz  

e) dojazd do terenu – z ulic X RD-D i 2RD-Z 
oraz istniejącymi wjazdami z ulicy 1 Maja i 
ulicy XRD-Zz  

5) tereny 12UM i 13UM:  
a) dla budynków objętych ochroną konser-

watorską obowiązują ustalenia § 7 ust. 2  
pkt 2z  

b) obowiązują ograniczenia w zakresie reali-
zacji zabudowy i zagospodarowania tere-
nuz wynikające z położenia terenów w są-
siedztwie obszaru kolejowegoz określone 
w § 16 ust. 4  pkt 1−6z  

c) wysokość nowej zabudowy – maksimum 
X kondygnacje nadziemnez tj. 10 m od te-
renu do okapu dachu lub gzymsuz  

d) dachy strome o nachyleniu X5−45 stopniz 
kryte dachówkąz  

e) dojazd do terenu 12UM– z ulicy 1RDW 
oraz istniejącymi wjazdami z ulic 5RD-Z  
i 1 Majaz a także z terenu 2Uz  

f) dojazd do terenu 1XUM– z ulicy 1RDW 
oraz istniejącymi wjazdami z ulic XRD-Z  
i 5 RD-Z.   

§ 21 

1. Wyznacza się strefę zieleni urządzonej oznaczo-
ną symbolem Z.  

2. Dla strefy Z ustala się jako podstawowe prze-
znaczenie terenu –  zieleń urządzoną w formie 
ogólnie dostępnego skweru  miejskiego.  

X. mako przeznaczenie dopuszczalne na terenie 
wymienionym w ust. 1 ustala się terenowe urzą-
dzenia rekreacjiz pomnikiz a także obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej.  

4. W strefie Z wyznacza się tereny 1Z i 2Zz dla 
których obowiązują ustalenia ogólne planu i na-
stępujące ustalenia szczegółowe:  
1) zakaz budowy obiektów kubaturowychz  
2) zieleń na terenie 1Z należy kształtować jako 

izolacyjną od ulicy Niepodległościz  
X) dojazd do terenu 1Z – przez teren 1UM lub z 

ulicy Armii Rrajowej za zgodą zarządcy ulicyz 
4) dojazd do terenu 2Z – z ulicy XRD-Z.        

§ 22 

1. Wyznacza się teren ujęcia wody „Szpital”z ozna-
czony symbolem 1W.  

2. Na terenie 1W ustala się jako podstawowe prze-
znaczenie terenu − ujęcie wody podziemnej wraz 
z bezpośrednią strefą ochronną.  

X. mako przeznaczenie dopuszczalne ustala się zie-
leń urządzonąz sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznejz dojście i dojazd.   

4. Dla terenu 1W obowiązują ustalenia ogólne pla-
nu i strefy oraz następujące ustalenia szczegó-
łowe:  
1) obowiązuje zakaz zabudowyz z wyjątkiem 

budowy urządzeń lub budowli związanych 
bezpośrednio z ujęciem wodyz  

2) obowiązują ograniczeniaz określone w §8 
ust.2z    

X) dojazd do terenu przez teren 1UZ.  

§ 2X 

1. Wyznacza się tereny komunikacjiz oznaczone na 
rysunku planu symbolami: od 1KD-Z do 5KD-Zz 
1KD- , od 1KD-D do 7KD-D, 1KDW oraz 1KS  
i 1PX.   

2. Dla terenów komunikacji obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) ulica o symbolu 1KD-Z:  

a) istniejąca ulica Skłodowskiej-Curie – frag-
ment drogi publicznej wojewódzkiej nr 
XX5z klasy zbiorczej „Z”z  

b) szerokość w liniach rozgraniczających – 
zmiennaz wg rysunku planuz  

c) jezdnia o szerokości minimum 7 mz  
d) chodniki obustronnez  
e) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 

technicznego i kiosków kolportażowych 
prasyz w sposób niekolidujący z funkcją 
komunikacyjnąz realizowanych za zgodą 
zarządcy drogiz w pobliżu przystanków 
komunikacji zbiorowejz a w razie potrzeb 
także w innych miejscachz  

2) ulica o symbolu 2KD-Z:  
a) projektowana publiczna ulica miejskaz kla-

sy zbiorczej „Z”z  
b) szerokość w liniach rozgraniczających – 

minimum 20 mz wg rysunku planuz  
c) jezdnia o szerokości minimum 7 mz  
d) chodniki obustronnez  
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e) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 
technicznego i kiosków kolportażowych 
prasyz w sposób niekolidujący z funkcją 
komunikacyjnąz realizowanych za zgodą 
zarządcy drogiz w pobliżu przystanków 
komunikacji zbiorowejz a w razie potrzeb 
także w innych miejscachz  

f) w budynkach istniejących na terenie wy-
znaczonym na drogę dopuszcza się wyko-
nywanie prac budowlanych pozwalających 
na utrzymanie ich w dobrym stanie tech-
nicznymz do czasu realizacji drogiz  

X) ulice o symbolach 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z:  
a) publiczne ulice miejskie klasy zbiorczej 

„Z”z  
b) szerokość w liniach rozgraniczających – 

zmiennaz wg rysunku planuz  
c) jezdnia o szerokości minimum 7 mz 
d)  chodniki obustronnez  
e) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 

technicznego i kiosków kolportażowych 
prasyz w sposób niekolidujący z funkcją 
komunikacyjnąz realizowanych za zgodą 
zarządcy drogiz w pobliżu przystanków 
komunikacji zbiorowejz a w razie potrzeb 
także w innych miejscachz  

4) ulica o symbolu 1KD- :  
a) istniejąca ulica Bema –publiczna ulica 

miejska klasy lokalnej „L”z  
b) szerokość w liniach rozgraniczających – 

zmiennaz wg rysunku planuz  
c) jezdnia o szerokości minimum 7 mz  
d) obustronnie - zieleń wysokaz  
e) chodniki obustronnez  
f) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 

technicznegoz miejsc postojowych oraz 
kiosków kolportażowych prasyz w sposób 
niekolidujący z funkcją komunikacyjnąz re-
alizowanych za zgodą zarządcy drogiz w 
pobliżu przystanków komunikacji zbioro-
wejz a w razie potrzeb także w innych 
miejscachz  

5) ulice o symbolach od 1KD-D do 7KD-D:  
a) publiczne ulice miejskie klasy dojazdowej 

„D”z  
b) szerokość w liniach rozgraniczających – 

zmiennaz wg rysunku planuz  
c) jezdnia o szerokości minimum 5z5 mz  
d) chodniki obustronnez  
e) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 

technicznego oraz miejsc postojowych w 
sposób niekolidujący z funkcją komunika-
cyjnąz realizowanych za zgodą zarządcy 
drogiz   

6) ulica o symbolu 1KDW:  
a) projektowana nieprzelotowa ulica we-

wnętrzna dojazdowaz   
b) szerokość w liniach rozgraniczających – 

minimum 8mz  
c) na zakończeniu ulicy – placyk manewrowy 

o wymiarach minimum 12z5 x 12z5 mz  
d) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 

technicznegoz  
7) parking o symbolu 1KS:  

a) projektowany parking terenowy z zielenią 
urządzonąz 

b) przez teren parkingu należy zapewnić do-
jazd do terenu stacji transformatorowej 
1Ez  

c) dojazd z ulicy 1RDLz  
8) ciąg pieszy o symbolu 1PX:  

a) istniejący ciąg pieszy do utrzymaniaz   
b) szerokość – istniejącaz wg rysunku planuz  
c) dopuszcza się wprowadzenie zieleni urzą-

dzonej oraz małej architektury.  

§ 24 

1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetykiz oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E i 3E.  

2. Terenyz o których mowa w ust. 1z przeznacza 
się na lokalizację stacji transformatorowych.  

R O Z D Z I A Ł   IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 25 

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do nali-
czenia opłatyz o której mowa w art. X6 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80z poz. 717 z późn. zm.) 
ustala się na X0%.  

§ 26 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Lubina. 

§ 27 

Uchwała wchodzi w życie po upływie X0 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
MAREK BUBNOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr X11 –  24878  – Poz. X727 

Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w  ubinie nr XXXV/131/08 z mnia  
21 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3727) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr X11 –  24879  – Poz. X727 

Załączniu nr 2 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w  ubinie nr XXXV/131/08 z mnia  
21 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3727) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIRCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO P ANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 

ZWANEGO P ANEM NR 32 
 
Do wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 2 października 2006 r. do X0 paź-
dziernika 2006 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lubina dla obszaru ograniczonego Aleją Niepodległościz torami kolejowymi relacji Legnica 
– Rudnaz granicami planu nr 7z ulicami Rolejowąz Odrodzeniaz Wł. Sikorskiegoz granicą 
planu nr Xz ulicami Ropernika i Armii Rrajowejz zwanego planem nr X2z nie wpłynęła żad-
na uwaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniu nr 3 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
w  ubinie nr XXXV/131/08 z mnia  
21 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3727) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIRCIE O SPOSOBIE REA IZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTARE NA EŻU DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
 UBIN ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OBSZARZE MIEJSCOWEGO P ANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA  UBINA D A OBSZARU 
OGRANICZONEGO A EJU NIEPOD EGŁOŚCI, TORAMI KO EJOWYMI RE ACJI  EGNICA 
– RUDNA, GRANICAMI P ANU NR 7, U ICAMI KO EJOWU, ODRODZENIA, WŁ. 
SIKORSKIEGO, GRANICU P ANU NR 3, U ICAMI KOPERNIKA I ARMII KRAJOWEJ,  
                                        ZWANEGO P ANEM NR 32, 
                           zgomnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznejz które należą do zadań własnych gminyz 
finansowane będą z budżetu gminyz jak również ze środków pozyskiwanych z funduszy 
unijnychz a także ze środków zewnętrznych. 
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3728 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  UBINIE 
NR XXXV/132/08 

z dnia 21 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospomarowania przestrzennego  
nr 42 w  ubinie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142z poz. 1591z z 2002 r. 
Nr 2Xz poz.220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271z 
Nr 214z poz. 1806z z 200X r. Nr 80z poz. 717z Nr 162z poz. 1568z 
z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z Nr 116z poz. 120Xz z 2005 r. Nr 172z 
poz. 1441z Nr 175 poz. 14X5z z 2006 r. Nr 17z poz. 128z Nr 181z 
poz. 1XX7z z 2007 r. Nr 1X8z poz. 974z Nr 17Xz poz. 1218)z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 200X r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 200X r. Nr 80z poz. 717z z 2004 r. Nr 6z poz. 41z 
Nr 141z poz. 1492z z 2005 r. Nr 11Xz poz. 954z Nr 1X0z poz. 1087z 
z 2006 r. Nr 45z poz. X19z Nr 225z poz. 16X5z z 2007 r. Nr 127z poz. 880) 
oraz w związku z uchwałą nr LXXXV/X85/06 Rady Miejskiej w Lubinie 
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 42 miasta Lubina 
uchwala sięz co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Ustalenia ognlne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujący obszar ograniczony granicami 
planów nr X4z XX i X0z granicą projektowanej w 
planie miejscowym nr 15 drogi RZ do granicy 
ogrodów działkowychz znajdującego się w grani-
cach terenu górniczego „Małomice I” zwanego 
planem miejscowym nr 42 w Lubiniez zwany da-
lej planemz obejmuje tereny położone w Lubinie 
w obrębie geodezyjnym nr 2. 

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 
1 do uchwały. 

X. Załącznikami do uchwały są: 
1) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 

studiumz stanowiące załącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwagz stanowiące załącznik nr X; 
X) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznejz które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nychz stanowiące załącznik nr 4. 

4. W planie nie określa się: 
1) zasady ochrony dóbr kultury współczesnej; 
2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznej; 
X) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów podlegających ochroniez ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisówz a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnychz 
ze względu na brak występowania takich te-
renów; 

4) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowaniaz urządzania i użytkowania te-
renów; 

5) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości ze 
względu na brak takich obszarów; 

6) granice obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji; 

7) granice terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz terenów służących organizacji im-
prez masowych ze względu na brak takich 
obszarów; 

8) granice pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnychz ze względu na brak występowa-
nia takich pomników. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) uchwała – niniejszą uchwałę ; 
2) rysunek planu – graficzny zapis planu przed-

stawiony na mapach zasadniczych stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

X) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszarz na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych w 
ustaleniach planu rodzajów budowli naziem-
nych niebędących liniami przesyłowymi i sie-
ciami uzbrojenia terenuz linia ta nie dotyczy ta-
kich elementów jak: części podziemnych obiek-
tów budowlanychz balkonówz wykuszyz loggiiz 
gzymsówz okapówz schodówz zadaszeń nad 
wejściami do budynkówz o ile ustalenia planu 
nie stanowią inaczej; 

4) wskaźnik zabudowy terenu (działki) – wartość 
stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia 
liczonej w obrysie zewnętrznym murów obiek-
tów zlokalizowanych na terenie (działki) do 
powierzchni terenu (działki)z 
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5) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

6) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalności lub 
grupy tych kategoriiz które jako jedyne są do-
puszczone na danym terenie lub w obiekcie; 

7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiek-
tuz która powinna dominować w danym tere-
nie lub obiekcie w sposób określony w ustale-
niach planu; 

8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiek-
tuz która uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe w sposób określony w usta-
leniach planu; 

9) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymiz oznaczony symbolem; 

10) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniemz jak przyłącza i urządzenia in-
stalacyjnez przejazdyz ogrodzeniaz place posto-
jowez place pod śmietnikiz itp. 

§ X 

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

a) granica planuz 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniuz 
c) orientacyjna linia podziału rozgraniczająca 

tereny o różnym przeznaczeniuz 
d) strefa „OW” obserwacji archeologicznejz 
e) symbole określające przeznaczenie tere-

nów; 
2) oznaczenia regulacyjne: nieprzekraczalne linie 

zabudowy. 
X) oznaczenia szczegółowe: 

a) klasy ulicz 
b) ciągi pieszez 
c) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

wraz ze strefąz 
d) obiekty do likwidacjiz 
e) kierunki obsługi komunikacyjnej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) usługi jest to działalność taka jak: 

a) administracja −działalność instytucji admi-
nistracji publicznejz wojskaz policjiz straży 
pożarnejz itp.; 

b) finanse − działalność związana z pośred-
nictwem finansowymz działalność ban-
kówz domów maklerskichz instytucji zaj-
mujących się obsługą finansowąz np. w 
formie leasingu czy obsługi sprzedaży ra-
talnejz a także ubezpieczenia i fundusze 
emerytalno-rentowe itp.z 

c) gastronomia − działalność restauracjiz ka-
wiarni i herbaciarniz piwiarniz winiarniz ba-

rówz cukierni oraz lodziarniz wraz z pro-
dukcją wyrobów własnychz a także pla-
cówek gastronomiczno-kulturalno-rekrea-
cyjnychz np. klubów artystycznychz bilar-
dowych itp.z 

d) handel detaliczny − działalność związana 
ze sprzedażą detaliczną towarów w obiek-
tach handlowych z wyłączeniem sprzeda-
ży detalicznej paliwz 

e) handel hurtowy − działalność związana ze 
sprzedażą hurtową towarów w obiektach 
handlowych z wyłączeniem sprzedaży hur-
towej paliwz 

f) kultura - działalność galerii sztukiz biblio-
tekz czytelniz klubów np. muzycznychz li-
terackichz kabaretówz oraz innych instytu-
cji o charakterze społeczno-kulturalnymz 

g) obsługa firm − działalność związana z 
prowadzeniem interesówz w tym: biuraz 
doradztwo prawnez rachunkowośćz księ-
gowośćz doradztwoz badanie rynku i opinii 
publicznejz pośrednictwoz dostarczanie in-
formacjiz sporządzanie opracowańz rekla-
maz internetowe działania marketingowez 
punkty obsługi klienta i biura organizacjiz 
działalność konferencyjnaz działalność wy-
stawienniczo-targowaz działalność zwią-
zana z obsługą nieruchomościz biura pro-
jektowez wynajęcie specjalistówz działal-
ność przedsiębiorstw obsługujących firmy 
oraz usługi rzeczowe np. fotografowaniez 
poligrafiaz plakatowaniez urządzanie wy-
stawz itp.z 

h) obsługa ludności – działalność związana z 
usługami dla ludnościz w tym krawiectwoz 
kaletnictwoz naprawa obuwiaz gabinety 
kosmetycznez fryzjerstwoz pralniaz napra-
wa sprzętu artykułów gospodarstwa do-
mowegoz zegarmistrzostwoz szklarzz itp.z 

i) służba zdrowia – działalność związana z 
opieką zdrowotną i opieką społecznąz w 
tym działalność praktyk lekarskichz gabi-
netów lekarskichz przychodniz żłobkówz 
aptekz domów opieki itp.z 

j) turystyka − działalność biur i agencji tury-
stycznychz biur podróżyz hoteliz moteliz 
domów wycieczkowychz informacja tury-
styczna itp.z 

k) wypoczynek − działalność sportowaz re-
kreacyjna i rozrywkowaz prowadzona w 
obiektachz a także parki rozrywkiz tereny 
sportowez tereny zieleni przeznaczone na 
cele wypoczynkowez zdrowotne i este-
tycznez 

l) obsługa komunikacyjna – działalność zwią-
zana z prowadzeniem stacji obsługi pojaz-
dów i salonów sprzedażyz miejsc obsługi 
podróżnychz parkingówz itp.z 

m) stacja paliw – działalność związana z de-
taliczną sprzedażą paliwaz stacja obsługiz 
handelz detalicznyz mała gastronomia; 

2) produkcja − działalność przedsiębiorstw i za-
kładów produkcyjnych wraz z gospodarką 
magazynowąz bazami i składami; 
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X) budownictwo – działalność firm budowlanych 
wraz z gospodarką magazynowąz bazami i 
składami; 

4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
z usługami; 

5) zieleń urządzona; 
6) drogiz ulicez ulice wewnętrznez place manew-

rowez ciągi piesze i pieszo-jezdne; 
7) parkingi – parkingi przyulicznez parkingi tere-

nowe otwartez parkingi wbudowanez parkingi 
samodzielne jednopoziomowe lub wielopo-
ziomowe (o maksymalnej wysokości 2 kon-
dygnacji); 

8) garaże − towarzyszące tylko zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

9) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż tez które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 5 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania 
terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1) dopuszcza sięz dla poszczególnych terenów lo-

kalizowanie w ramach przeznaczenia podsta-
wowego oraz jako tymczasowego zagospoda-
rowania terenu: zieleni o funkcjach rekreacyj-
nych i ochronnychz urządzeń towarzyszącychz 
obiektów małej architektury; 

2) zakazuje się wznoszenia tymczasowejz prowizo-
rycznej lub uciążliwej dla środowiska substan-
dardowej zabudowyz a istniejącą zabudowę o 
takim charakterze należy likwidować lub moder-
nizować; 

X) możliwość lokalizowania funkcji pod warunkiem 
zapewnienie miejsc postojowych na terenie wła-
snym inwestoraz z zastrzeżeniem ustaleń zawar-
tych w rozdziale X i 4; 

4) obowiązuje zakaz wznoszenia wolno stojących 
garaży (dopuszcza się indywidualne garaże na 
poszczególnych działkach na terenach MU); 

5) lokalizacja obiektów budowlanych i towarzyszą-
cych im urządzeń na działce zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi; 

6) dopuszcza się przebudowęz remont lub rozbiórkę 
istniejącej zabudowy zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

7) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

8) zakazuje się lokalizacji otwartych placów skła-
dowych. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia mla całego obszaru planu 

§ 6 

Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji punktowych źródeł po-
nadnormatywnej emisji zanieczyszczeń powie-
trza; 

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowa-
dzonej działalności nie może przekraczać war-

tości dopuszczalnych na granicy własności te-
renu; 

X) lokalizacja wszelkich nowych obiektów budow-
lanychz za wyjątkiem urządzeń hydrotechnicz-
nych oraz mostów i przepustówz jest możliwa 
w odległości nie mniejszej niż 4 m mierzonych 
od górnej krawędzi skarpy Potoku Małomickie-
go; 

4) ustala się zorganizowany sposób odprowadza-
nia ścieków do miejskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej i pełno-profilowe ich oczyszczanie; 

5) ustala się wymóg oczyszczenia na terenie za-
inwestowanych wszystkich wód opadowych 
zanieczyszczonych substancjami chemicznymi 
lub ropopochodnymi przed odprowadzeniem 
ich do odbiornika; 

6) ustala się obowiązek urządzenie parkingów o 
nawierzchni utwardzonej z jednoczesnym uję-
ciem wszystkich ścieków z terenu parkingu; 

7) ustala się obowiązek przeznaczenia powierzch-
ni niezabudowanych i nieutwardzonych na różne 
formy zieleni z elementami małej architektury; 

8) należy dążyć do kompensacji powierzchni bio-
logicznie czynnych; 

9) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych; 
10) ustala się obowiązek dotrzymania dopuszczal-

nego poziomu hałasuz określonego przepisami 
szczególnymi. 

§ 7 

Strefą „OW” obserwacji archeologicznej objęto 
część obszaru planu. Przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
na tym obszarze należy uzyskać opinię odpowied-
nich służb konserwatorskichz co do konieczności 
prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem kon-
serwatorskim iz w zakresie określonym w tej opinii 
uzyskać od odpowiednich służb konserwatorskichz 
pozwolenie na prace archeologiczne. Powyższe 
prace w formie nadzoru archeologicznego finanso-
wane są zgodnie z przepisami szczególnymi. Po-
zwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed 
wydaniem pozwolenia na budowę.  
Na pozostałym terenie objętym planem obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształ-
towania środowiska kulturowego: w przypadku 
odkryciaz na terenie objętym planemz przedmiotuz 
co do którego istnieje przypuszczeniez iż jest on 
zabytkiemz należy wstrzymać wszelkie roboty mo-
gące uszkodzić lub zniszczyć przedmiotz zabezpie-
czyć go i miejsce odkryciaz niezwłocznie zawiado-
mić o tym Wojewódzkiego Ronserwatora Zabyt-
ków. 

§ 8 

Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia wynikające z położenia w terenie i obsza-
rze górniczym „Małomice I”: 
− obszar planu znajduje się w zasięgu prognozo-

wanej I kategorii terenu górniczego; 
− obszar planu znajduje się w zasięgu wpływów 

dynamicznych II strefy sejsmicznej LGOM; 
− obiekty budowlane wymagają zabezpieczenia na 

wpływy dynamiczne w uzasadnionych przypad-
kach; 
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− zaleca się każdorazowo występować do Przed-
siębiorcy Górniczego o wydanie informacji o pa-
rametrach prognozowanych wpływów planowa-
nej eksploatacji górniczej. 

§ 9 

Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia wynikające z funkcjonowania lotniska 
Lubin: 
− obszar objęty planem znajduje się w strefie 

ograniczenia wysokości zabudowy związanej  
z funkcjonowaniem lotniska Lubin; 

− w obrębie strefy wysokość obiektów budowla-
nych nie może przekraczać dopuszczalnych wy-
sokości zabudowy określonych w dokumentacji 
rejestracji lotniska Lubin; 

− obiekty trudno dostrzegalne z powietrzaz w tym 
napowietrzne liniez masztyz wolno stojące ante-
nyz nie mogą naruszać wysokości powierzchni 
ograniczającychz pomniejszonych o co najmniej 
10 m. 

R o z d z i a ł   X 

Komuniuacja i infrastruutura techniczna 

§ 10 

1. Ustala sięz że dla obsługi nowych obiektów na 
terenach: MUz U z zastrzeżeniem ustaleń zawar-
tych w Rozdziale 4z minimalna liczba miejsc po-
stojowych wynosi: 
a) dla terenów MU min. dwa miejsca postojowe 

na jeden budynek (w tym dwa miejsca na te-
renie własnym inwestora); 

b) 1 miejsce na każde 40 m2 powierzchni użyt-
kowej usług (nie dotyczy usług handlu o po-
wierzchni sprzedaży od 400 m2 do 2000 m2z 
usług oświaty i służby zdrowia); 

c) 1 miejsce na każde 20 m2 powierzchni użyt-
kowej usług handlu o powierzchni sprzedaży 
od 400 m2 do 2000 m2; 

d) dla terenów oświatyz służby zdrowia min. 1 
miejsce na 4 zatrudnionych. 

2. Ustala się projektowane drogi wewnętrzne na 
terenach U o minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających 10 m. 

X. Dla istniejących oraz projektowanych usług na-
leży przygotować odpowiadającą potrzebom 
liczbę miejsc postojowych dla rowerów. 

§ 11 

1. Ustala się ogólne zasady uzbrajania terenów w 
infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 
ulic (wymagana jest zgoda zarządzającego 
ulicą); 

2) odstępstwa od zasadyz o której mowa w  
pkt 1z dopuszcza się wyłącznie wtedyz gdy 
nie ma technicznej możliwości realizacji tego 
ustalenia; 

X) ustala się przebudowę sieci uzbrojenia terenu 
kolidującej z planowanym zainwestowaniemz 
w uzgodnieniu z właścicielem sieci; 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbroje-
nia technicznego; 

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepłoz wodęz gazz energie elek-
trycznąz odprowadzania ścieków oraz lokali-
zacji innych urządzeń technicznych na tere-
nach określonych w § 1 uchwały wymagają 
uzyskania warunków technicznych od wła-
ściwych dysponentów sieci. 

2. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w wodę ustala się: 
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągo-

wej; 
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej do-

puszcza się indywidualne ujęcia wody prze-
znaczonej do spożycia jako rozwiązanie tym-
czasowe; 

X) rozbudowa sieci wodociągowej na obszary 
zabudowy wyznaczonej planem; 

4) przebudowę bądź modernizację wyeksplo-
atowanych przewodów wodociągowych; 

5) budowę sieci wodociągowej w układach pier-
ścieniowychz zapewniających ciągłość do-
stawy wody do odbiorców; 

6) przełożenie istniejących przewodów wodo-
ciągowych kolidujących z planowanym zago-
spodarowaniem terenu. 

X. Na obszarze objętym planem w zakresie odpro-
wadzenia ścieków komunalnych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do 

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i ich 
oczyszczenie w istniejącej oczyszczalni ście-
ków; 

2) wyposażenie w sieci kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania; 

X) renowacjęz wymianę oraz przebudowę koli-
zyjnych odcinków istniejącej kanalizacji sani-
tarnej wraz z remontem ulic przeprowadzo-
nych przez zarządcę dróg; 

4) odprowadzenie ścieków z istniejącej i wyzna-
czonej planem zabudowy do kanalizacji sani-
tarnej w uzgodnieniu z właścicielem sieci. 

4. Na obszarze objętym planem w zakresie odpro-
wadzenia wód opadowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do planowa-

nej kanalizacji deszczowejz w uzgodnieniu  
z właścicielem sieci; 

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe wszystkich terenów zabudowanych 
i utwardzonych; 

X) obowiązek neutralizacji substancji ropopo-
chodnych i chemicznychz jeżeli takie wystą-
pią na terenach własnych inwestora; 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenówz na 
których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjamiz o których mowa w pkt X. 

5. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w gaz ustala się: 
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 
2) modernizację lub przebudowę istniejących 

gazociągów rozdzielczej sieci gazowejz ze 
względu na ich stan techniczny; 

X) rozbudowę sieci rozdzielczej na terenach za-
budowy wyznaczonej planem; 

6. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w energię elektryczną ustala się: 
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1) rozbudowę i budowę nowych linii elektro-
energetycznych kablowych średnich i niskich 
napięć oraz rozbudowę i budowę stacji trans-
formatorowych w uzgodnieniu z właścicielem 
sieciz dopuszcza się usytuowanie budynku 
stacji transformatorowej w odległości 1z5 m 
od granicy działki; 

2) pod lokalizację projektowanych stacji elektro-
energetycznych należy przewidzieć wydziele-
nie działek o wymiarach umożliwiających ich 
zabudowę z możliwością bezpośredniego do-
jazdu do układu komunikacyjnego; 

X) linie elektroenergetyczne należy prowadzić 
wzdłuż układów komunikacyjnychz dopuszcza 
się inny sposób prowadzenia tych linii po 
uzyskaniu zgody zarządcy linii i właściciela 
działekz przez które linie będą prowadzone; 

4) skablowanie linii napowietrznych średniego 
napięcia kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem; 

5) do czasu skablowania obiekty należy lokali-
zować poza strefą szkodliwego oddziaływa-
nia pola elektromagnetycznego od elektro-
energetycznej linii napowietrznej średniego 
napięcia zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) modernizacja istniejącej elektroenergetycznej 
linii napowietrznej 110 kV S-467a z jednoto-
rowej na dwutorową w celu poprawy pew-
ności zasilania stacji GPZ Staszica; 

7) dopuszcza się skablowanie (w liniach rozgra-
niczających dróg X.RD-Z i 6.RD-L lub w 
obecnym przebiegu) lub przełożenie elektro-
energetycznej linii napowietrznej 110 kV S-
467a; 

8) obszar wolny od zabudowy wzdłuż istniejącej 
napowietrznej linii 110 kV S-467az w którym 
może występować przekroczenie dopuszczal-
nego poziomu oddziaływania pola elektroma-
gnetycznego zgodnie z przepisami szczegól-
nymiz wszelkie działania na tym obszarze ma-
jące wpływ na funkcjonowanie linii wymagają 
uzgodnienia z jej zarządcą; 

9) zasilanie projektowanego zainwestowania w 
energię elektryczną z istniejących sieci elek-
troenergetycznychz stacji transformatoro-
wych lub z projektowanych sieci i stacji w 
uzgodnieniu z właścicielem sieci. 

7. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło ustala się: 
1) zasilanie z istniejącego układu ciepłowniczego 

miasta oraz indywidualnych źródeł ciepła wy-
korzystujących: ogrzewanie gazem z sieci 
miejskiejz energię elektrycznąz paliwa płynne 
(olej lekki)z paliwa stałe (węgielz koksz itp.) 
lub źródła energii odnawialnej; 

2) rozbudowę sieci ciepłowniczej na obszar za-
budowy wyznaczony planem; 

X) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń. 

8. Na terenie objętym planem w zakresie usług 
telekomunikacyjnych ustala się: 
1) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci; 

2) przebudowę istniejących sieci i urządzeń te-
lekomunikacyjnych kolidujących z planowa-
nym zagospodarowaniem terenu; 

X) zakazuje się lokalizacji wież telekomunikacyj-
nych na terenach MU. 

9. Na terenie objętym planem w zakresie gospo-
darki odpadami ustala się: 
1) na obszarze objętym planem w zakresie gro-

madzenia i usuwania odpadów obowiązują 
zasady określone w odrębnych przepisach 
szczegółowych i gminnych; 

2) na obszarze objętym planem obowiązuje loka-
lizacja punktów gromadzenia i odbioru odpa-
dów komunalnychz w tym dla potrzeb wdro-
żenia selektywnej zbiórki odpadów. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia szczegnłowe 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MU ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnaz 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługamiz wolno stojącaz 

b) usługiz w tym: administracjaz finansez ga-
stronomiaz handel detalicznyz kulturaz ob-
sługa firmz obsługa ludnościz służba zdro-
wiaz turystykaz wypoczynek; 

2) uzupełniające: 
a) ulice wewnętrznez place manewrowez cią-

gi piesze i pieszo-jezdnez 
b) parkingiz garaże; 
c) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) minimalna wielkość działki – 700 m2; 
X) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami do-

puszcza się przeznaczenie do 50% po-
wierzchni użytkowej budynku pod usługi; 

4) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może 
przekroczyć wartości 0zX5; 

5) dla nowej zabudowy ustala się: 
a) dachy stromez o kącie nachylenia 

X00
−550z kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym (w kolorze natural-
nym ceglastymz czerwonym lub brązo-
wym) 

b) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie 
może przekraczać 12 m i maksymalnie zawie-
rać X kondygnacje; 

6) do czasu skablowania elektroenergetycznej 
linii napowietrznejz obiekty należy lokalizować 
poza strefą szkodliwego oddziaływania pola 
elektromagnetycznego od elektroenergetycz-
nej linii napowietrznej średniego napięcia 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymcza-
sowych o charakterze usługowym. 
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X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-

ruchomości; 
2) ustala się ulice wewnętrznez zapewniające 

obsługę terenu MUz o min szerokości 10 m w 
liniach rozgraniczających; 

X) obowiązek przeznaczenia co najmniej X0% 
powierzchni terenu (działki) na zieleń − po-
wierzchnię biologicznie czynną; 

4) obowiązek zazielenienia terenów niezabudo-
wanych; 

5) w przypadku realizacji usług ustala się wy-
dzielenie w obrębie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywających czasowo. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 8.RD-Dz 2.RD-
G(4.RD-/L)z 2.RD-G(5.RD-D). 

§ 1X 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1.U, 4.U, 5.U ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe − usługiz w tym: administracjaz 

finansez gastronomiaz handel detalicznyz ob-
sługa firmz obsługa ludnościz turystykaz ob-
sługa komunikacyjna; 

2) uzupełniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z usługami; 
b) zieleń urządzonaz 
c) ulice wewnętrznez place manewrowez cią-

gi piesze i pieszo-jezdne; 
d) parkingiz garaże 
e) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
2. Na terenachz o których mowa w ust. 1z obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) minimalna wielkość działki – 700 m2; 
X) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami do-

puszcza się przeznaczenie do 50% po-
wierzchni użytkowej budynku pod usługi; 

4) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może 
przekroczyć wartości 0z60; 

5) maksymalna wysokość nowej zabudowy 
usługowej nie może przekraczać 10 m  
i 2 kondygnacji; 

6) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami ustala się: 
a) dachy stromez o kącie nachylenia 

X00
−550z kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym (w kolorze natural-
nym ceglastymz czerwonym lub brązo-
wym); 

b) maksymalna wysokość nowej zabudowy 
nie może przekraczać 10 m i maksymalnie 
zawierać 2 kondygnacje; 

7) do czasu skablowania elektroenergetycznej 
linii napowietrznej obiekty należy lokalizować 

poza strefą szkodliwego oddziaływania pola 
elektromagnetycznego od elektroenergetycz-
nej linii napowietrznej średniego napięcia 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

8) ustala się likwidację zabudowy zlokalizowanej 
na obszarze wolnym od zabudowy wzdłuż 
istniejącej napowietrznej linii 110 kV S-467az 
w którym może występować przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola 
elektromagnetycznego zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

X. Na terenachz o których mowa w ust. 1z obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-

ruchomości; 
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 

powierzchni terenu (działki) na zieleń - po-
wierzchnię biologicznie czynną; 

X) obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych; 

4) obowiązek zazielenienia terenów niezabudo-
wanych. 

4. Na terenachz o których mowa w ust. 1z obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dla terenu 1.U obsługa z ulicy 6.RD-L; 
2) dla terenu 4.U obsługa z ulicy 8.RD-Dz  

7.RD-L; 
X) dla terenu 5.U obsługa z ulicy 8.RD-Dz  

7.RD-L. 
§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami: 2.U ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usługiz w tym: administracjaz finansez ga-
stronomiaz handel detalicznyz handel hur-
towyz obsługa firmz obsługa ludnościz tu-
rystykaz obsługa komunikacyjnaz stacja 
paliw; 

b) budownictwo; 
c) produkcjaz 

2) uzupełniające: 
a) zieleń urządzonaz 
b) ulice wewnętrznez place manewrowez cią-

gi piesze i pieszo-jezdne; 
c) parkingi; 
d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy:  
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) minimalna wielkość działki – 700 m2; 
X) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może 

przekroczyć wartości 0z70; 
4) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie 

może przekraczać 12 m i X kondygnacji; 
X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-

ruchomości; 
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2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 
powierzchni terenu (działki) na zieleń − po-
wierzchnię biologicznie czynną; 

X) należy wydzielić w obrębie własności miejsca 
postojowe dla samochodów użytkowników 
stałych i przebywających czasowo. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 6.RD-Lz 7.RD-Lz 
1.RD-GP(RDW). 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami: 3.U ustala się następujące przeznacze-
nie: 
1) podstawowe: 

a) usługiz w tym: administracjaz finansez ga-
stronomiaz handel detalicznyz obsługa 
firmz obsługa ludnościz obsługa komunika-
cyjnaz 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
z usługamiz 

c) produkcja (z wyłączeniem baz i składów); 
2) uzupełniające: 

a) zieleń urządzona; 
b) ulice wewnętrznez place manewrowez cią-

gi piesze i pieszo-jezdne; 
c) parkingi; 
d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) minimalna wielkość działki – 700 m2; 
X) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami do-

puszcza się przeznaczenie do 50% po-
wierzchni użytkowej budynku pod usługi; 

4) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może 
przekroczyć wartości 0z60; 

5) maksymalna wysokość nowej zabudowy 
usługowej nie może przekraczać 10 m  
i 2 kondygnacji; 

6) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami ustala się: 
a) dachy stromez o kącie nachylenia 

X00
−550z kryte dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym (w kolorze natural-
nym ceglastymz czerwonym lub brązo-
wym); 

b) maksymalna wysokość nowej zabudowy 
nie może przekraczać 10 m i maksymalnie 
zawierać 2 kondygnacje; 

7) do czasu skablowania elektroenergetycznej 
linii napowietrznej obiekty należy lokalizować 
poza strefą szkodliwego oddziaływania pola 
elektromagnetycznego od elektroenergetycz-
nej linii napowietrznej średniego napięcia 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

8) ustala się likwidację zabudowy zlokalizowanej 
na obszarze wolnym od zabudowy wzdłuż 
istniejącej napowietrznej linii 110 kV S-467az 
w którym może występować przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola 

elektromagnetycznego zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-

ruchomości; 
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 

powierzchni terenu (działki) na zieleń − po-
wierzchnię biologicznie czynną; 

X) obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych; 

4) obowiązek zazielenienia terenów niezabudo-
wanych. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 6.RD-Lz 7.RD-L. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6.U ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługiz w tym: administracjaz 

finansez gastronomiaz handel detalicznyz han-
del hurtowyz obsługa firmz obsługa ludnościz 
turystykaz obsługa komunikacyjnaz stacja pa-
liw; 

2) uzupełniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

(zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej); 

b) zieleń urządzonaz 
c) ulice wewnętrznez place manewrowez cią-

gi piesze i pieszo-jezdne; 
d) parkingiz garaże; 
e) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) minimalna wielkość działki – 700 m2; 
X) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może 

przekroczyć wartości 0z70; 
4) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie 

może przekraczać 12 m i X kondygnacji. 
X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 

powierzchni terenu (działki) na zieleń − po-
wierzchnię biologicznie czynną; 

2) obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych; 

X) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 2.RD-G(5.RD-D)z 
1.RD-GP(RDW). 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami 1.KD-GP (droga krajowa nr X) ustala się 
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przeznaczenie: ulica klasy głównej przyspieszo-
nej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) szerokość jezdni min. 7 m; 
X) ulica o minimalnych parametrach - dwujez-

dniowaz dwukierunkowa; 
4) oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i 

lokalnych uwarunkowań; 
5) obowiązek stosowania rozwiązań technicz-

nych mających na celu ograniczenie lub wy-
eliminowanie uciążliwości ponadnormatyw-
nych związanych z emisja hałasu od środków 
transportu drogowego (zieleń izolacyjnaz 
ekrany akustyczne itp.); 

6) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Teren o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami 1.KD-GP(KDW) ustala się przeznaczenie: 
ulica wewnętrzna obsługująca tereny oznaczone 
na rysunku planu symbolem 2.U i 6.U oraz re-
zerwa terenu pod pas włączenia i wyłączenia z 
ulicy 1.RD-GP (droga krajowa nr X). 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) orientacyjne linie rozgraniczające pomiędzy 

terenami 1.RD-GP(RDW)z a terenami 2.U  
i 6.U mogą ulec korekcie wynikającej z roz-
planowania układu komunikacyjnego na tere-
nach 2.U i 6.U; 

2) zjazd z drogi 1.RD-GP przy terenie 6.Uz  
a wjazd na drogę 1.RD-GP przy terenie 2.U; 

X) zakaz połączenia drogi 1.RD-GP(RDW) z dro-
gami 6.RD-L i 7.RD-L; 

4) oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb  
i lokalnych uwarunkowań; 

5) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2.KD-G (droga wojewódzka nr 292) usta-
la się przeznaczenie: docelowo ulica klasy głów-
nej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) chodnikz oświetlenie i zieleń w zależności od 

potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 
X) obowiązek stosowania rozwiązań technicz-

nych mających na celu ograniczenie lub wy-
eliminowanie uciążliwości ponadnormatyw-
nych związanych z emisja hałasu od środków 
transportu drogowego (zieleń izolacyjnaz 
ekrany akustyczne itp.); 

4) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w 
liniach rozgraniczających jest możliwa wy-
łącznie za zgodą właściwego zarządcy drogi; 

5) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Teren o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3.KD-Z ustala się przeznaczenie: ulica kla-
sy zbiorczej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) szerokość pasa ruchu min. Xz5 m; 
X) chodnikz miejsca parkingowez oświetlenie i 

zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań; 

4) obowiązek stosowania rozwiązań technicz-
nych mających na celu ograniczenie lub wy-
eliminowanie uciążliwości ponadnormatyw-
nych związanych z emisja hałasu od środków 
transportu drogowego (zieleń izolacyjnaz 
ekrany akustyczne itp.); 

5) dopuszcza się możliwość lokalizowania przy-
stanków autobusowych i postojów taksó-
wek; 

6) postuluje się o zlokalizowanie w granicach li-
nii rozgraniczających ulicy szpaleru drzew; 

7) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Terenz o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2.KD-G (4.KD- ) (droga wojewódzka nr 
292) ulica klasy głównejz docelowo dopuszcza 
sięz po realizacji nowego przebiegu drogi woje-
wódzkiej nr 292 (obejścia Małomic)z obniżenie 
klasy do ulicy lokalnej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) szerokość pasa ruchu min. Xz0 m; 
X) chodnikz miejsca parkingowez oświetlenie  

i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań; 

4) do czasu realizacji obejścia Małomic drogą 
292 obowiązują ustalenia jak dla drogi woje-
wódzkiej: 
a) obsługa terenów przyległych do drogi po-

przez istniejące zjazdy i skrzyżowania; 
b) zakazuje się nowych zjazdów bezpośred-

nich z posesji; 
5) obowiązek stosowania rozwiązań technicz-

nych mających na celu ograniczenie lub wy-
eliminowanie uciążliwości ponadnormatyw-
nych związanych z emisja hałasu od środków 
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transportu drogowego (zieleń izolacyjnaz 
ekrany akustyczne itp.); 

6) dopuszcza się możliwość lokalizowania przy-
stanków autobusowych i postojów taksó-
wek; 

7) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Teren o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2.KD-G (5.KD-D) (droga wojewódzka nr 
292) ulica klasy głównejz docelowo dopuszcza 
sięz po realizacji nowego przebiegu drogi woje-
wódzkiej nr 292 (obejścia Małomic)z obniżenie 
klasy do ulicy dojazdowej bez możliwości podłą-
czenia do drogi 1.RD-GP i 2.RD-G. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) chodnikz miejsca parkingowez oświetlenie i 

zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań; 

X) do czasu realizacji obejścia Małomic drogą 
292 obowiązują ustalenia jak dla drogi woje-
wódzkiej: 
a) obsługa terenów przyległych do drogi po-

przez istniejące zjazdy i skrzyżowania; 
b) zakazuje się nowych zjazdów bezpośred-

nich z posesji; 
4) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-

ruchomości. 
X. Terenz o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 

na realizację celu publicznego. 

§ 2X 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6.KD-  ustala się przeznaczenie: ulica kla-
sy lokalnej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) szerokość pasa ruchu Xz0 m; 
X) chodnikz miejsca parkingowez oświetleniez 

zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od 
potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 

4) dopuszcza się możliwość lokalizowania przy-
stanków autobusowych i postojów taksó-
wek; 

5) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Terenz o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7.KD-  ustala się przeznaczenie: ulica kla-
sy lokalnej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) szerokość pasa ruchu Xz0 m; 
X) chodnikz miejsca parkingowez oświetleniez 

zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od 
potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 

4) dopuszcza się możliwość lokalizowania przy-
stanków autobusowych i postojów taksó-
wek; 

5) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Terenz o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 25 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 
8.KD-D ustala się przeznaczenie: ulica klasy do-
jazdowej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodaro-
wania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) chodnikz miejsca parkingowez oświetleniez 

zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od 
potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 

X) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Terenz o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 26 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 
9.KD-P ustala się przeznaczenie: ciąg pieszo-
rowerowy. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodaro-
wania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od 

potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 
X) nawierzchnie należy projektować wg jednoli-

tych koncepcji architektonicznychz z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bru-
kowaz kamień lub nowoczesne materiały ce-
ramiczne; 

4) dopuszcza się w trybie obowiązujących prze-
pisówz elementy uzbrojenia technicznego; 

5) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości. 

X. Terenz o którym mowa w ust. 1z przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

R o z d z i a ł   5 

Ustalenia uońcowe 

§ 27 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubinie  
nr XLVII/229/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu 
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Małomice (plan nr 15) w odniesieniu do terenu ob-
jętego niniejszym planem. 

§ 28 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. X6  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 200X r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
wielkość stawki procentowejz na X0%. 

§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Lubina. 

§ X0 

Uchwała wchodzi w życie po upływie X0 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
MAREK BUBNOWSKI 
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Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej w  u-
binie nr XXXV/132/08 z mnia 21 paźmzierniua 
2008 r. (poz. 3728) 
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Załączniu nr 2 mo uchwały Ramy Miejsuiej w  u-
binie nr XXXV/132/08 z mnia 21 paźmzierniua 
2008 r. (poz. 3728) 

 
 

Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina 

 
 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 42  
w Lubinie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Lubina ” (uchwała nr XLVI/227/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia  
19 października 2004 r.). 

 
 
 
 
 
 

Załączniu nr 3 mo uchwały Ramy Miejsuiej w  u-
binie nr XXXV/132/08 z mnia 21 paźmzierniua 
2008 r. (poz. 3728) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych mo projeutu planu 
 
 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 42 
w Lubinie do publicznego wglądu (w terminie od X1 grudnia 2007 r. do 29 stycznia  
2007 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag. 

 
 
 
 

Załączniu nr 4 mo uchwały Ramy Miejsuiej w  u-
binie nr XXXV/132/08 z mnia 21 paźmzierniua 
2008 r. (poz. 3728) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zauresu infrastruu-
tury technicznej, utnre należą mo zamań własnych gminy oraz zasamach ich finansowania, 
                               zgomnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznejz które należą do zadań własnych gminyz 
będą finansowane z budżetu gminyz w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiejz a także ze środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  UBINIE 
NR XXXVI/137/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie oureślenia wysouości staweu pomatuu om śromunw  
transportowych na terenie Gminy Miejsuiej  ubin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142z poz. 1591; z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z 
Nr 11Xz poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271z Nr 214z poz. 1806; z 200X r. Nr 80z 
poz. 717z Nr 162z poz. 1568; z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z Nr 116z 
poz. 120X; z 2005 r. Nr 172z poz. 1441z Nr 175z poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17z poz. 128; Nr 181z poz. 1XX7; z 2007 r. Nr 48z poz. X27; Nr 1X8z 
poz. 974; Nr 17Xz poz. 1218)z w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121z poz. 844; Nr 220z poz. 1601; Nr 225z poz. 16X5; 
Nr 245z poz. 1775; Nr 249z poz. 1828; Nr 251z poz. 1847; z 2008 r. 
Nr 9Xz poz. 585; Nr 116z poz. 7X0) uchwala sięz co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin: 
 
1) Samochomy ciężarowe o mopuszczalnej masie całuowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
 

Wiek pojazdu powyżej 7 lat  

Dopuszczalna masa całkowita 

Wiek pojazdu do 7 lat 
(włącznie) lub pojazdy 

spełniające normy EURO Xz   
EURO 4z   EURO 5  

Pojazdy spełniające 
normy EURO 1z   

EURO 2z lub pojazdy  
wyposażone w 

sprawny katalizator 
spalin lub instalację 

gazową   

Pozostałe 

powyżej Xz5 tony do 5z5 tony włącznie 
powyżej 5z5 tony do 9 ton włącznie 
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 

412z00 zł 
706z00 zł 

1.119z00 zł 

558z00 zł 
941z00 zł 

1.265z00 zł 

704z00 zł 
1.175z00 zł 
1.410z00 zł 

 
2) Samochomy ciężarowe o mopuszczalnej masie całuowitej rnwnej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
Z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

    A. z mwoma osiami 

od 12 ton i powyżej 12 ton 2.002z00 zł 2.691z00 zł 

   B. z trzema osiami 

od 12 ton i powyżej 12 ton 2.118z00 zł 2.691z00 zł 

   C. z czterema osiami i więcej 

od 12 ton i do poniżej 29 ton 2.X54z00 zł 2.691z00 zł 

od 29 ton i powyżej 29 ton  2.X75z00 zł  2.691z00 zł 
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3) Ciągniui siomłowe i balastowe przystosowane mo używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o mopuszczalnej masie całuowitej zespołu pojazmnw om 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całuowita Wieu pojazmu mo 7 lat 
włącznie 

Wieu pojazmu 
powyżej 7 lat 

od Xz5 tony do poniżej 12 ton 1.589z00 zł 1.645z00 zł 

 

4) Ciągniui siomłowe i balastowe przystosowane mo używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o mopuszczalnej masie całuowitej zespołu pojazmnw rnwnej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
Z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

A. z mwoma osiami 

od 12 ton do poniżej X1 ton 
od X1 ton do X6 ton włącznie  
powyżej X6 ton 

 1.88Xz00 zł 
1.98Xz00 zł 
2.118z00 zł 

2.080z00 zł 
2.080z00 zł 
2.691z00 zł 

B. z trzema osiami 

od 12 ton do X6 ton włącznie 
od powyżej X6 ton do poniżej 40 ton 
od 40 ton i powyżej 40 ton 

2.080z00 zł 
2.X54z00 zł 
2.42Xz00 zł 

2.080z00 zł 
      2.691z00 zł 

2.691z00 zł 

 

5) Przyczepy i naczepy, utnre łącznie z pojazmem silniuowym posiamają mopuszczalną masę całuowitą om 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątuiem związanych wyłącznie z mziałalnością rolniczą prowamzoną przez 
pomatniua pomatuu rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita Roczna stawka podatku 

od 7 ton do poniżej12 ton 706z00 zł 

 

6) Przyczepy i naczepy, utnre łącznie z pojazmem silniuowym posiamają mopuszczalną masę całuowitą 
rnwną lub wyższą niż 12 ton, z wyjątuiem związanych wyłącznie z mziałalnością rolniczą prowamzoną 
przez pomatniua pomatuu rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
Z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

   A. z jemną osią 

od 12 ton do X6 ton włącznie 

powyżej X6 ton 

646z00 zł 

672z00 zł 

941z00 zł 

978z00 zł 

   B. z mwoma osiami 

od 12 ton do X6 ton włącznie 

powyżej X6 ton 

 97Xz00 zł 

1.X15z00 zł 

1.478z00 zł 

1.946z00 zł 

   C. z trzema osiami 

od 12 do X6 ton włącznie 

powyżej X6 ton 

961z00 zł 

1.080z00 zł 

1.X06z00 zł 

1.466z00 zł 
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7) Autobusy 
 

Wiek pojazdu powyżej 7 lat  

Dopuszczalna masa całkowita 

Wiek pojazdu do 7 lat 
(włącznie) lub pojazdy 

spełniające normy 
EURO Xz   EURO 4z  

 EURO 5  

Pojazdy spełniające normy 
EURO 1z   EURO 2z lub 
pojazdy  wyposażone w 

sprawny katalizator spalin 
lub instalację gazową   

Pozostałe 

do 15 miejsc 
powyżej 15 miejsc do poniżej X0 miejsc 
równej lub wyższej niż X0 miejsc 

X52z00 zł 
588z00 zł 

1.176z00 zł 

529z00 zł 
88Xz00 zł 

1.628z00 zł 

705z00 zł 
1.177z00 zł 
2.080z00 zł 

 

§ 2 

Stawki podane w § 1 ust. 1z 7 kolumnie X zastosowane będą przez organ właściwy do poboru podatku 
od środków transportowychz po okazaniu dokumentu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w sprawny 
katalizator spalin lub w sprawną oraz zalegalizowaną gazową instalację zasilającą. 
Dla pojazdów tzw. „ekologicznych” niezbędny jest dokument potwierdzający spełnienie norm Euro. 

§ X 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIX/7X/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2007 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiegoz z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
MAREK BUBNOWSKI 

__________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L X68 z 17.12.1992)z 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiejz zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  UBINIE 
NR XXXVI/138/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie oureślenia wysouości staweu pomatuu  om  nieruchomości  
na terenie Gminy Miejsuiej  ubin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142z 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz poz. 984z 
Nr 15Xz poz. 1271z Nr 214z póz. 1806; z 200X r. Nr 80z poz. 717z Nr 162z 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z Nr 116z poz. 120X; z 2005 r. Nr 
172z poz. 1441z Nr 175z poz. 1457; z 2006 r. Nr 17z poz. 128; Nr 181z 
poz.1XX7; z 2007 r. Nr 48z poz.X27; Nr 1X8z poz.974; Nr 17Xz poz.1218) 
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121z poz. 844; Nr 220z 
poz.1601; Nr 225z poz.16X5; Nr 245z poz.1775; Nr 249z poz.1828; Nr 
251z poz.1847; z 2008r. Nr 9Xz poz. 585; Nr 116z poz. 7X0) uchwala sięz 
co następuje:  

 
 

§ 1 

Stawki podatku do nieruchomości na terenie Gminy 
Miejskiej Lubin wynoszą rocznie: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczejz bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m powierzchni 0,74 zł 

b) pod jezioramiz zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni 3,90 zł 

c) pozostałychz w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m powierzchni 037 zł 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni  

użytkowej 0,62 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 19,81 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 9,24 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni  
użytkowej 4,01 zł 

e) pozostałychz w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m powierzchni użytkowej 6,64 zł 

X) od budowli – ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt X i ust. X–7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych – 2%. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta. 

§ X 

Traci moc uchwała nr XVIII/69/07 Rady Miejskiej w 
Lubinie z dnia X0 października 2007r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiegoz z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
MAREK BUBNOWSKI 

____________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L X68 z 17.12.1992)z 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania orląt za użytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy cezarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiejz zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospo-
litą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie 
specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODNCU 
NR XXXV/244/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejsuiej  
w Nowogromźcu 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych (Dz. U. nr 12Xz poz.779 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142z poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwa-
laz co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Straży Miej-
skiej w Nowogrodźcu w brzmieniu określonym w 
załączniku do uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXIV/2X7/08 Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu z dnia 29 września 2008 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyj-
nego Straży Miejskiej w Nowogrodźcu. 

§ X 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 

 
 
 

Załączniu mo uchwały Ramy Miejsuiej  
w Nowogromźcu nr XXXV/244/08 z mnia 
4 listopama 2008 r. (poz. 3731) 

 
 

Regulamin Organizacyjny 
Straży Miejsuiej w Nowogromźcu 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia Ognlne 

1. Straż Miejska w Nowogrodźcuz zwana dalej 
„Strażą”z jest umundurowaną formacją utwo-
rzoną uchwałą nr XXV/291/97 Rady Gminy i 
Miasta Nowogrodziec w celu wykonywania za-
dań w zakresie zapewnienia porządku publiczne-
go na terenie Gminy Nowogrodziec. 

2. Romenda Straży Miejska w Nowogrodźcu umiej-
scowiona jest w strukturze Urzędu Miejskiego  
i stanowi komórkę organizacyjną Urzędu. 

X. Terenem działania straży jest obszar administra-
cyjny miasta i gminy Nowogrodziec. 

4. Siedziba Straży mieści się w Nowogrodźcu. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Organizacja pracy straży 

1. Romendą Straży kieruje komendant. 
2. Romendant: 

1) reprezentuje straż na zewnątrz; 

2) kieruje działalnością straży; 
X) współdziała z organami administracji pań-

stwowejz samorządowejz służbami i społe-
czeństwem w zakresie zabezpieczenia ładu i 
porządku; 

4) przyjmuje skargi i wnioski w zakresie podej-
mowanych przez straż interwencji. 

X. Romendant straży wykonuje swoje zadania przy 
pomocy Romendy Strażyz w skład Romendy 
wchodzą: 
1) komendantz 
2) strażnik. 

4. Nadzór nad Strażą sprawuje Burmistrzz a w za-
kresie merytorycznych zadań Romendant Głów-
ny Policji poprzez Romendanta Wojewódzkiego 
Policji. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Zamania Straży Miejsuiej 

1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony 
porządku publicznego wynikające z ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i 
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innych aktów prawa powszechnie obowiązują-
cego oraz inne zadania zlecone przez Burmistrza 
wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w No-
wogrodźcu. 

2. Uprawnienie Strażników podczas wykonywania 
zadań wskazanych w pkt 1 określa ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Uprawnienia i obowiązui strażniunw 

1. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży 
określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
strażach gminnych oraz przepisy wykonawcze 
do ustawy. 

2. Strażnik nie może bez zgody Burmistrz podej-
mować innego zajęcia zarobkowego. 

X. W sprawach dotyczących strażnikówz a nieure-
gulowanych w regulaminie i ustawie o strażach 
gminnych zastosowanie mają przepisy ustawy  
o pracownikach samorządowych. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Postanowienia uońcowe 

1. Straż działa na podstawie niniejszego regulami-
nu. 

2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w 
trybie jego nadania. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXV/915/08 

z dnia 16 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospomarowania przestrzennego 
Kampusu Pracze Omrzańsuie we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591 z późn. zm.1)) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200X r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80z poz. 717 z późn. zm.2)) w związku 
z uchwałą nr XIII/X05/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Rampusu Pracze Odrzańskie we Wrocławiu 
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9z poz. 287) Rada Miejska 
Wrocławia uchwalaz co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ognlne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Rampusu Pracze Odrzańskie we Wrocła-
wiuz zwany dalej planemz obejmuje obszar ogra-
niczony od południa linią kolejowąz od zachodu 
zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Stabłowic-
kiejz od północy północną linia rozgraniczającą 
ulicy Prackiej i od wschodu wschodnią linią roz-
graniczającą ulicy Piwowarskiej oraz granicą 
parkuz przedstawiony na rysunku planu w skali 
1:1000z stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze względu na brak takich dóbr kultury; 
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochroniez 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sówz w tym terenów górniczychz a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych –
ze względu na brak takich terenów lub obiek-
tów; 

X) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowaniaz urządzenia i użytkowania terenów – 
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania; 

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów; 

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji –ze względu na brak po-
trzeby wyznaczania takich obszarów; 

6) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów; 

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich terenów; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
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2) dominanta – obiekt budowlany lub jego częśćz 
która koncentruje uwagę obserwatorówz ze 
względu na swoją wysokośćz wielkość lub wy-
różniającą formę architektoniczną; 

X) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 
technicznegoz w tym sieci wodociągowez ka-
nalizacyjnez gazowez elektroenergetycznez cie-
płowniczez telekomunikacyjne oraz inne po-
dobnez a także kabiny telefoniczne i anteny 
oraz inne podobne obiekty; 

4) obowiązująca ciągła linia zabudowy – nieprze-
kraczalna linia zabudowyz na której musi być 
usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej 
ściany budynku na całej długości tej liniiz linia 
ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych 
na poziomie terenu; 

5) obszar zabudowany B – obszar zajęty przez 
budynek lub budynkiz ograniczony zewnętrz-
nym obrysem ścian zewnętrznych w jego lub 
ich rzucie o największej powierzchni; 

6) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czonych do przechowywania samochodów; 

7) parking samodzielny wielopoziomowy – wielo-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodówz w 
którym podstawowej funkcji parkingowej może 
towarzyszyć funkcja uzupełniająca; 

8) przeznaczenie terenu – obiektyz które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie; 

9) przeznaczenie podstawowe terenu – część 
przeznaczenia terenuz która powinna domino-
wać na danym terenie w sposób określony w 
ustaleniach planu; 

10) przeznaczenie uzupełniające terenu – część 
przeznaczenia terenuz która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu; 

11) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymiz oznaczona 
symbolem; 

12) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg róż-
nych rozwiązań technicznychz zapewniający 
bezpieczny i wygodny ruch rowerowyz na któ-
ry mogą się składać: wydzielone drogi rowe-
rowez ścieżki rowerowez pasy rowerowez ulice 
w strefach ograniczonej prędkościz drogi we-
wnętrzne oraz inne podobne; 

1X) wydzielenie wewnętrzne – część terenu ozna-
czona symbolem. 

§ X 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planuz  
o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem tożsame z 

granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznychz a także strefą 
ochrony konserwatorskiej zespołu zabytko-
wego oraz granicami obszaru rehabilitacji ist-
niejącej zabudowy i infrastruktury technicz-
nej; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
X) obowiązujące ciągłe linie zabudowy; 

4) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy lub jej 
zakończenie; 

5) granice wydzieleń wewnętrznych; 
6) symbole terenów; 
7) symbole wydzieleń wewnętrznych. 

X. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr X do 
uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacjiz zapisanych 
w planiez inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznejz które należą do zadań własnych 
gminyz oraz zasadach ich finansowaniaz zgodnie 
z przepisami o finansach publicznychz stanowi 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
należy przez to rozumieć jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich 
budynkówz wraz z obiektami towarzyszą-
cymiz nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenuz w tym budynkami gospo-
darczymi; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 
należy przez to rozumieć budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 
mieszkania lub ich zespółz a także części 
budynków niemieszkalnychz w których 
znajdują się więcej niż 2 mieszkania wraz  
z obiektami towarzyszącymiz nienależącymi 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

X) mieszkania towarzyszące – należy przez to 
rozumieć części budynków niemieszkal-
nychz w których znajdują się nie więcej niż 
2 mieszkania; 

4) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – 
należy przez to rozumieć obiekty czasowe-
go zamieszkiwania uczniówz studentów  
i pracownikówz w tym internatyz bursyz 
domy studenckie i asystenckiez wraz z 
obiektami towarzyszącymiz a także obiekty 
do nich podobnez nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

5) handel detaliczny małopowierzchniowy – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznejz przystosowane do 
przyjmowania klientówz o powierzchni 
sprzedaży do 400 m2 oraz punkty sprzedaży 
zakładówz gier losowych oraz loteryjnych i 
zakładów sportowychz wraz z obiektami 
towarzyszącymiz nienależącymi do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenuz z wyłączeniem 
stacji paliw; 

6) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracjez baryz kawiarniez koktajl-baryz wi-
niarniez pubyz stołówkiz obiekty służące 
działalności kateringowejz a także obiekty 
do nich podobnez nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 
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7) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
tekiz klubyz sale tanecznez kasyna i salony 
gierz kręgielniez sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

8) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowez gabinety 
wróżek i astrologówz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

9) widowiskowe obiekty kultury – należy przez 
to rozumieć teatryz operyz filharmoniez sale 
koncertowez sale widowiskowez cyrkiz kinaz 
kabaretyz planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymiz a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

10) obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kulturyz bibliotekiz 
mediatekiz wypożyczalnie filmówz centra in-
formacyjnez kluby tematycznez wraz  
z obiektami towarzyszącymiz a także obiek-
ty do nich podobnez nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

11) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzeaz galerie sztukiz sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymiz a 
także obiekty do nich podobnez nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

12) obiekty sakralne – należy przez to rozumieć 
świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych 
wraz z obiektami towarzyszącymiz w tym 
kaplicez plebaniez domy parafialne i kate-
chetycznez a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

1X) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynkiz wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 
artystycznychz a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

14) obiekty imprez plenerowych – należy przez 
to rozumieć obiekty przystosowane do or-
ganizowania imprez poza budynkamiz w 
tym amfiteatryz wraz z obiektami towarzy-
szącymiz a także obiekty do nich podobnez 
nienależące do innych kategorii przeznacze-
nia terenu; 

15) biura – należy przez to rozumieć budynki 
lub ich częściz w których prowadzi się dzia-
łalność związaną z zarządzaniemz działaniem 
organizacjiz doradztwemz finansamiz ubez-
pieczeniamiz projektowaniemz obsługą nie-
ruchomościz wynajmemz pośrednictwemz 
prowadzeniem interesówz pracami badaw-
czo-rozwojowymiz archiwizowaniemz dzia-
łalnością wydawnicząz reklamąz tłumacze-
niamiz świadczeniem usług turystycznych 
poza udzielaniem noclegówz przetwarza-
niem i przesyłaniem informacjiz informatykąz 
przygotowywaniem programów telewizyj-
nych i radiowychz przyjmowaniem przesy-
łekz administracjąz wymiarem sprawiedliwo-

ściz zarządzaniem obroną narodowąz policjąz 
strażą pożarną i służbami ochronyz repre-
zentowaniem państwz instytucjami między-
narodowymiz konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowychz a także podobną działal-
nośćz której nie prowadzi się w budynkach 
lub ich częściach należących do innych ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

16) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe  
i konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymiz nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

17) hotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
goz w tym hotelez motelez pensjonatyz go-
spodyz schroniska turystycznez wraz  
z obiektami towarzyszącymiz a także obiek-
ty do nich podobnez nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

18) usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskichz krawieckichz ry-
marskichz fotograficznychz introligatorskichz 
poligraficznychz jubilerskichz lutniczychz fry-
zjerskichz kosmetycznychz zegarmistrzow-
skichz pogrzebowychz ślusarskichz stolar-
skichz punkty napraw artykułów użytku 
osobistego i użytku domowegoz studia wi-
zażu i odchudzaniaz łaźnie i saunyz solariaz 
gabinety masażuz pralniez punkty wynajmu  
i wypożyczania przedmiotów ruchomychz a 
także obiekty do nich podobnez nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

19) szpitale – należy przez to rozumieć obiekty 
opieki zdrowotnejz w których udziela się ca-
łodobowych świadczeń zdrowotnychz  
w tym szpitalez prewentoriaz sanatoriaz za-
kłady opiekuńczo-leczniczez zakłady pielę-
gnacyjno-opiekuńczez ośrodki terapii uzależ-
nieńz izby wytrzeźwieńz hospicja wraz  
z obiektami towarzyszącymiz a także obiek-
ty do nich podobnez nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

20) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodniez poradniez ambulatoriaz 
ośrodki zdrowiaz gabinety lekarskiez stacje 
dializz zakłady rehabilitacji leczniczejz stacje 
krwiodawstwaz szkoły rodzeniaz gabinety 
paramedycznez a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

21) pracownie medyczne – należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznejz 
protetyki stomatologicznej i ortodoncjiz pra-
cownie ortopedycznez banki krwiz organów 
i szpiku kostnegoz a także obiekty do nich 
podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

22) żłobki; 
2X) obiekty pomocy społecznej – należy przez 

to rozumieć domy dzieckaz domy senioraz 
domy pomocy społecznejz obiekty pogotowi 
opiekuńczychz schroniska dla bezdomnychz 
wraz z obiektami towarzyszącymiz a także 
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obiekty do nich podobnez nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

24) obiekty lecznictwa zwierząt; 
25) edukacja – należy przez to rozumieć przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymiz z wyjątkiem szkół wyższychz  
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

26) obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiektyz w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub 
uzupełniającez w tym kursy i szkoleniaz oraz 
działalność wspomagająca proces naucza-
niaz wraz z obiektami towarzyszącymiz a 
także obiekty do nich podobnez w tym szko-
łyz nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

27) uczelnie wyższe; 
28) obiekty naukowe i badawcze – należy przez 

to rozumieć obiektyz w których prowadzi 
się działalność naukową lub badawcząz w 
tym laboratoriaz obserwatoriaz stacje mete-
orologicznez wraz z obiektami towarzyszą-
cymiz a także obiekty do nich podobnez nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

29) obrona cywilna – należy przez to rozumieć 
obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiek-
tów zarządzania obroną cywilną; 

X0) obiekty wystawienniczo-targowe – należy 
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymiz 
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

X1) produkcja drobna – należy przez to rozu-
mieć niewielkie obiekty związane z prowa-
dzeniem działalności wytwórczejz takie jak 
piekarniez lodziarniez cukierniez zakłady poli-
graficzne i tym podobnez w tym obiekty 
przystosowane do przyjmowania klientów 
wraz z obiektami towarzyszącymiz a także 
obiekty do nich podobnez nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

X2) lądowiska; 
XX) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną 
i radiowąz w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjnez stacje bazowe telefonii 
komórkowejz a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

X4) zieleń parkowa; 
X5) skwery; 
X6) ogrody tematyczne – należy przez to rozu-

mieć ogrody zoologicznez ogrody botaniczne 
lub inne parki z określonym tematem wraz z 
obiektami towarzyszącymiz nienależącymi 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

X7) place zabaw; 
X8) terenowe urządzenia sportowe – należy 

przez to rozumieć niekryte urządzenia do 
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymiz nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

X9) kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

40) wieże widokowe – należy przez to rozumieć 
obiekty służące do obserwacji widoków 
wraz z obiektami towarzyszącymiz nienale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

41) wody powierzchniowe – należy przez to ro-
zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze zwią-
zanymi z nimi obszaramiz w tym służącymi 
do przeprowadzenia wód powodziowychz 
budowle hydrotechnicznez z wyjątkiem na-
brzeży i bulwarówz a także obiekty do nich 
podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

42) ulice; 
4X) place; 
44) obiekty do parkowania; 
45) drogi wewnętrzne; 
46) ciągi piesze; 
47) ciągi rowerowe; 
48) ciągi pieszo-rowerowe; 
49) pętle transportu publicznego; 
50) wytwarzanie energii cieplnej; 
51) stacje transformatorowe; 
52) stacje gazowe; 
5X) urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wodyz zbiorniki wodyz 
hydroforniez a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

54) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ściekówz zbiorniki 
ściekówz urządzenia podczyszczające ściekiz 
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

55) urządzenia telekomunikacyjne – należy 
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjnez szafy kablowez a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

56) szalety. 
2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-

czenia terenu: 
1) usługi I – grupa obejmuje kategorie: 

a) widowiskowe obiekty kulturyz 
b) obiekty upowszechniania kulturyz 
c) wystawy i ekspozycjez 
d) obiekty imprez plenerowychz 
e) obiekty kongresowe i konferencyjnez 
f) obiekty wystawienniczo-targowez 
g) edukacjaz 
h) obiekty kształcenia dodatkowegoz 
i) place zabawz 
j) terenowe urządzenia sportowez 
k) kryte urządzenia sportowez 
l) wieże widokowe; 

2) usługi II – grupa obejmuje kategorie: 
a) handel detaliczny małopowierzchniowyz 
b) gastronomiaz 
c) rozrywkaz 
d) drobne usługi rozrywkiz 
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e) usługi drobnez 
f) szpitalez 
g) poradnie medycznez 
h) pracownie medycznez 
i) obiekty pomocy społecznejz 
j) obiekty lecznictwa zwierzątz 
k) obrona cywilnaz 
l) produkcja drobnaz 
m) lądowiskaz 
n) telekomunikacja; 

X) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje ka-
tegorie: 
a) placez 
b) obiekty do parkowaniaz 
c) drogi wewnętrznez 
d) ciągi pieszez 
e) ciągi rowerowez 
f) ciągi pieszo-rowerowe; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 
obejmuje kategorie: 
a) stacje transformatorowez 
b) stacje gazowez 
c) urządzenia wodociągowez 
d) urządzenia kanalizacyjnez 
e) urządzenia telekomunikacyjne. 

X. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia mla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

Przeznaczenie uzupełniające terenu nie może zaj-
mować więcej niż 49% powierzchni terenu. 

§ 6 

Zakazuje się sytuowania obiektów budowlanych 
należących do kategorii przeznaczenia terenu  tele-
komunikacja jako wolno stojących słupówz wież  
i masztów. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej za-

bytków archeologicznych na całym obszarze ob-
jętym planem; 

2) zakres ochrony w strefiez o której mowa w  
pkt 1z obejmuje znajdujące się w niej zabytki ar-
cheologiczne; 

X) w strefiez o której mowa w pkt 1z prace ziemne 
muszą być opiniowane przez właściwe służby 
ochrony zabytków; 

4) w obrębie zabytkowego stanowiska archeolo-
gicznego nr X/21/78-27 AZP – cmentarzysko z 
IV okresu epoki brązuz wyznaczonego na rysun-
ku planuz należy przeprowadzić badania arche-
ologiczne za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków; 

5) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej ze-
społu zabytkowego na całym obszarze objętym 
planem; 

6) zakres ochrony w strefiez o której mowa  
w pkt 5z obejmuje zabezpieczenie historycznych 
wartości zespołu oraz jego ekspozycji. 

§ 8 

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 
nieruchomościz z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być 
mniejsza niż 2 m2. 

§ 9 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące par-
kowania pojazdów: 
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych towarzyszące poszczególnym katego-
riom przeznaczenia terenuz co najmniej w liczbie 
ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami: 
a) dla zabudowy zamieszkiwania zbiorowego – 

15 miejsc postojowych na 100 miejsc użyt-
kowychz 

b) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego – 20 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni sprzedażyz 

c) dla gastronomii i rozrywkiz obiektów upo-
wszechniania kulturyz wystaw i ekspozycjiz 
obiektów wystawienniczo-targowych –  
15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowejz 

d) dla widowiskowych obiektów kultury – 20 
miejsc postojowych na 100 miejsc użytko-
wychz 

e) dla biurz obiektów kongresowych i konferen-
cyjnych – 25 miejsc postojowych na  
1000 m2 powierzchni użytkowejz 

f) dla hoteli – X0 miejsc postojowych na 100 
miejsc noclegowychz 

g) dla poradni medycznych i pracowni medycz-
nych – 15 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowejz 

h) dla szpitali – 20 miejsc postojowych na 1000 
m2 powierzchni użytkowejz 

i) dla edukacji – 2 miejsca postojowe na 1 oddziałz 
j) dla obiektów kształcenia dodatkowego –  

15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowejz 

k) dla uczelni wyższych – 15 miejsc postojo-
wych na 100 stanowisk pracy i miejsc dla 
studentów w salach dydaktycznychz 

l) dla obiektów naukowych i badawczych – 20 
miejsc postojowych na 100 stanowisk pracyz 

m) dla krytych urządzeń sportowych – 20 miejsc 
postojowych na 100 miejsc użytkowych; 

2) miejsca postojowez o których mowa w pkt 1z 
należy usytuować na obszarze objętym planem; 

X) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemnez z zastrzeże-
niem pkt 4; 

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziem-
ne dopuszcza się wyłącznie na działkach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 10 

Dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

§ 11 

Następujące tereny ustala się  jako  obszary  prze-
znaczone na cele publiczne: 1RDZz 2RDLz XRDLz 
4RDD. 
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§ 12 

Określa  się wysokość stawki procentowejz na pod-
stawie której ustala się opłatęz o której mowa  
w art. X6 ust. 4 ustawy z dnia 27  marca 200X r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 
na X%. 

R o z d z i a ł X 

Ustalenia mla terennw 

§ 1X 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1U ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) uczelnie wyższez 
b) obiekty naukowe i badawczez 
c) biuraz 
d) hotelez z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1z 
e) usługi Iz z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2z 
f) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnaz  

z zastrzeżeniem ust. Xz 
g) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaz  

z zastrzeżeniem ust. Xz 
h) zabudowa zamieszkiwania zbiorowegoz 
i) żłobkiz 
j) zieleń parkowaz 
k) skweryz 
l) wytwarzanie energii cieplnejz 
m) infrastruktura drogowa; 

2) uzupełniające: 
a) usługi IIz 
b) mieszkania towarzyszącez 
c) pracownie artystycznez 
d) obiekty sakralnez 
e) wody powierzchniowez 
f) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z w ramach 
przeznaczenia: 
1) hotele dopuszcza się wyłącznie hotelez mote-

le i pensjonaty; 
2) terenowe urządzenia sportowe nie dopuszcza 

się stadionów. 
X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wy-
łącznie w granicach wydzieleń wewnętrznychz 
oznaczonych na rysunku planu literami A i B. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 26 mz z wyjątkiem 
wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na 
rysunku planu literą Cz w granicach którego 
wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem nie może być większy niż  
41 m; 

2)  w granicach wydzielenia wewnętrznegoz 
oznaczonego na rysunku planu literą Bz liczba 
kondygnacji nadziemnych budynków nie mo-
że być większa niż 2; 

X) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 40%; 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej X0% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej 95 % 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 

5. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z usytu-
owanie kładki dla pieszych dopuszcza się wy-
łącznie w granicach wydzielenia wewnętrznegoz 
oznaczonego na rysunku planu literą D. 

6. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
je zapewnienie dojazdu do terenu 2U. 

7. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się wyłącznie od terenów: 
1) 1RDZ i 2RDL; 
2) 2RDLz XRDL i 4RDD przez teren XU. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) uczelnie wyższez 
b) obiekty naukowe i badawczez 
c) biuraz 
d) hotelez 
e) usługi Iz 
f) zabudowa zamieszkiwania zbiorowegoz 
g) zieleń parkowaz 
h) skweryz 
i) wytwarzanie energii cieplnejz 
j) infrastruktura drogowa; 

2) uzupełniające: 
a) usługi IIz 
b) mieszkania towarzyszącez 
c) pracownie artystycznez 
d) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  ustala się obowiązujące ciągłe linie zabudo-

wy wyznaczone na rysunku planu; 
2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 26 m; 

X)  dopuszcza się usytuowanie obiektów bu-
dowlanych bezpośrednio przy granicy działki 
budowlanej; 

4) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 40%; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 40% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej 95% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się wyłącznie od terenów: 
1) 1RDZ i 2RDL przez teren 1U; 
2) 2RDLz XRDL i 4RDD przez teren XU. 
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§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem XU ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) uczelnie wyższez 
b) obiekty naukowe i badawczez 
c) biuraz 
d) hotelez 
e) usługi Iz z zastrzeżeniem ust. 2z 
f) zabudowa zamieszkiwania zbiorowegoz 
g) żłobkiz 
h) zieleń parkowaz 
i) skweryz 
j) infrastruktura drogowa; 

2) uzupełniające: 
a) usługi IIz 
b) mieszkania towarzyszącez 
c) pracownie artystycznez 
d) wody powierzchniowez 
e) wytwarzanie energii cieplnejz 
f) pętle transportu publicznegoz 
g) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z w grani-
cach wydzielenia wewnętrznegoz oznaczonego 
na rysunku planu literą Az nie dopuszcza się 
obiektów wystawienniczo-targowych oraz w 
ramach przeznaczenia terenowe urządzenia spor-
towe nie dopuszcza się stadionów. 

X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) w odległości mniejszej niż 15 m od połu-

dniowej granicy terenu obowiązuje zakaz 
wznoszenia budynków; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 26 mz z zastrzeżeniem 
pkt X; 

X) dopuszcza się usytuowanie jednej dominanty 
o powierzchni w rzucie nie większej niż 100 
m2z której wymiar pionowy nie może być 
większy niż 41 m; 

4) w granicach wydzielenia wewnętrznegoz 
oznaczonego na rysunku planu literą Az liczba 
kondygnacji nadziemnych budynków nie mo-
że być większa niż X; 

5)  udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 60%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej 95% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe; 

7) dopuszcza się torowisko tramwajowe. 
4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z w grani-

cach wydzielenia wewnętrznegoz oznaczonego 
na rysunku planu literą Az nie dopuszcza się par-
kingów samodzielnych wielopoziomowych. 

5. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
je zapewnienie dojazdu do terenu 2U. 

6. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się wyłącznie od terenów: 
1) 2RDLz XRDL i 4RDD; 
2) 1RDZ i 2RDL przez teren 1U. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4ZP-US ustala się następujące przezna-
czenie: 
1) podstawowe: 

a) zieleń parkowaz 
b) skweryz 
c) ogrody tematycznez 
d) terenowe urządzenia sportowez 
e) obiekty imprez plenerowychz 
f) ciągi pieszez 
g) ciągi pieszo-rowerowe; 

2) uzupełniające: 
a) wody powierzchniowez 
b) szaletyz 
c) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 5 m; 

2) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 5%; 

X) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 70 % powierzchni 
działki budowlanejz przy czym co najmniej 
95% powierzchni terenu biologicznie czynnej 
musi stanowić grunt rodzimy lub wody po-
wierzchniowe. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5ZP ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zieleń parkowaz 
b) skweryz 
c) ogrody tematycznez 
d) wody powierzchniowez 
e) ciągi pieszez 
f) ciągi pieszo-rowerowe; 

2) uzupełniające – urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zakaz sytuowania budynków; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 

stanowić co najmniej 80% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej 95% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RDZ ustala się następujące przeznacze-
nie: 
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1) podstawowe – ulica; 
2) uzupełniające – urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
X) obowiązuje trasa rowerowa. 

§ 19 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2RDL i XRDL ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – ulica; 
2) uzupełniające — urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na terenachz o których mowa w ust. 1z obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
X) obowiązuje trasa rowerowa. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4RDD ustala się następujące przeznacze-
nie: 

1) podstawowe – ulica; 
2) uzupełniające – urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

je ulica klasy dojazdowej. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy uońcowe 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie X0 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
MICHAŁ BOBOWIEC

____________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz 

poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271 i Nr 214z poz. 1806z z 200X r. Nr 80z poz. 717 i Nr 162z poz. 1568z z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z 
Nr 116z poz. 120X i Nr 167z poz. 1759z z 2005 r. Nr 172z poz. 1441 i Nr 175z poz. 1457z z 2006 r. Nr 17z poz. 128 i Nr 181z 
poz. 1XX7z z 2007 r. Nr 48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974z Nr 17Xz poz. 1218. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6z poz. 41 i Nr 141z poz. 1492z z 2005 r. Nr 11Xz  
poz. 954 i Nr 1X0z poz. 1087z z 2006 r. Nr 45z poz.X19 i Nr 225z poz. 16X5z z 2007 r. Nr 127z poz. 880z z 2008 r. Nr 12Xz 
poz. 80X. 
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Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej Wrocła-
wia nr XXV/915/08 z mnia 16 paźmzierniua 2008 r. 
(poz. 3732) 
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Załączniu nr 2 mo uchwały Ramy Miejsuiej Wrocła-
wia nr XXV/915/08 z mnia 16 paźmzierniua 2008 r. 
(poz. 3732) 

 
 

Stwiermzenie zgomności planu z ustaleniami 
Stumium uwarunuowań i uierununw zagospomarowania przestrzennego Wrocławia 

 
Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Rampusu Pracze Odrzańskie we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą 
nr LIV/X249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 
Nr 8z poz. 25X). 

 
 
 
 

Załączniu nr 3 mo uchwały Ramy Miejsuiej Wrocła-
wia nr XXV/915/08 z mnia 16 paźmzierniua 2008 r. 
(poz. 3732) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag mo projeutu planu 
 
 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rampusu Pracze Od-
rzańskie we Wrocławiu nie wniesiono uwag. 

 
 
 
 

Załączniu nr 4 mo uchwały Ramy Miejsuiej Wrocła-
wia nr XXV/915/08 z mnia 16 paźmzierniua 2008 r. 
(poz. 3732) 

 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zauresu infrastruu-
tury technicznej, utnre należą mo zamań własnych gminy, oraz zasamach ich finansowania,  
                              zgomnie z przepisami o finansach publicznych 

 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznejz które należą do zadań własnych gminyz 
będą finansowane z budżetu gminyz w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiejz a także ze środków zewnętrznych. 
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3733 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXV/916/08 

z dnia 16 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospomarowania przestrzennego 
mla obszaru położonego w zespole urbanistycznym Krauowsua Przemysłowa 
                                           we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591 z późn. zm.1)) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200X r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80z poz. 717 z późn. zm.2)) 
oraz w związku z uchwałą nr XXII/1845/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
22 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
zespole urbanistycznym Rrakowska Przemysłowa we Wrocławiu (Biuletyn 
Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4z poz. 1X52 z poźn. zm.X)) Rada 
Miejska Wrocławia uchwalaz co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ognlne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w zespole urbani-
stycznym Rrakowska Przemysłowa we Wrocła-
wiuz zwany dalej planemz obejmuje obszar ogra-
niczony: północnym brzegiem rzeki Oławyz od 
wschodu zachodnią linią rozgraniczającą plano-
wanego przebiegu ulicy łączącej węzeł Obwod-
nicy Śródmiejskiej z Wielką Wyspąz północną li-
nią rozgraniczającą ulicy Rrakowskiejz terenami 
kolejowymi i ulicą Na Niskich Łąkachz przedsta-
wiony na rysunku planu w skali 1:2000z stano-
wiący załącznik nr 1 d o uchwały. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze względu na brak takich dóbr kultury; 
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochroniez 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sówz w tym terenów górniczychz a także za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze 
względu na brak takich terenów i obiektów;  

X) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowaniaz urządzania i użytkowania terenów – 
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania; 

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzania scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów; 

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń – ze względu na brak potrzeby wyzna-
czania takich obszarów; 

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich terenów; 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-

wiązań technicznychz zapewniający bezpieczny 
i wygodny ruch rowerowyz na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowez ścież-
ki rowerowez pasy rowerowez ulice w strefach 
ograniczonej prędkościz ulice w strefach za-
mieszkaniaz drogi wewnętrzne oraz inne po-
dobne; 

X) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 
technicznegoz w tym sieci wodociągowez ka-
nalizacyjnez gazowez elektroenergetycznez cie-
płowniczez telekomunikacyjne oraz inne po-
dobnez a także kabiny telefoniczne i anteny 
oraz inne podobne obiekty; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenuz na wyłącznie którym 
dopuszcza się wznoszenie budynkówz linia ta 
nie dotyczy podziemnych części obiektów bu-
dowlanychz balkonówz wykuszyz loggiiz gzym-
sówz okapówz zadaszeń nad wejściami do bu-
dynkówz elementów odwodnieniaz elementów 
wystroju elewacji i innych podobnych elemen-
tów budynków; 

5) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczal-
na linia zabudowyz na której musi być usytu-
owana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ścia-
ny budynku; linia ta nie dotyczy gzymsówz 
wykuszyz okapów i zadaszeń nad wejściami do 
budynków i tym podobnych elementów bu-
dynków; 

6) obszar zabudowany B – obszar zajęty przez 
budynek lub budynkiz ograniczony zewnętrz-
nym obrysem ścian zewnętrznych w jego lub 
ich rzucie o największej powierzchni; 

7) kondygnacja naziemna – kondygnacjaz której 
nie mniej niż połowa wysokości w świetle co 
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najmniej z jednej strony budynkuz znajduje się 
powyżej poziomu projektowanego lub urządzo-
nego terenuz a także każdaz usytuowana nad 
nią kondygnacja; 

8) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe 
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie 
opierające się na gruncie i niebędące elemen-
tem pasa drogowego; 

9) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów; 

10) przeznaczenie terenu – obiektyz które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie; 

11) przeznaczenie podstawowe terenu – część 
przeznaczenia terenuz która powinna domino-
wać na danym terenie; 

12) przeznaczenie uzupełniające terenu – część 
przeznaczenia terenuz która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

1X) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymiz oznaczona 
symbolem; 

14) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny sze-
reg drzewz którego przerwanie możliwe jest na 
skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do 
terenu; 

15) wydzielenie wewnętrzne – część terenu ozna-
czona symbolem. 

§ X 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planuz  
o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem tożsame z 
granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
dotyczącej zabytków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
X) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy; 
7) strefy sytuowania kładek pieszych lub pie-

szo-rowerowych; 
8) szpalery drzew; 
9) korytarze sytuowania ciągów pieszych lub 

pieszo-rowerowych; 
10) obszary sytuowania stacji bazowych telefo-

nii komórkowej; 
11) odcinek wskazanego dojazdu do terenu; 
12) granice wydzieleń wewnętrznych; 
1X) symbole wydzieleń wewnętrznych; 
14) granice obszaru wymagającego rekultywa-

cji; 
15) granice obszaru zabudowy przemysłowej 

oraz innych budowli i urządzeń technicz-
nychz objętego ochroną konserwatorską na 
mocy ustaleń planu; 

16) obiekty objęte ochroną konserwatorską na 
mocy ustaleń planu. 

X. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr X do 
uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycjiz 
zapisanych w planiez z zakresu infrastruktury 
technicznejz które należą do zadań własnych 
gminyz oraz zasadach ich finansowaniaz zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 
należy przez to rozumieć budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 
mieszkania lub ich zespółz a także części 
budynków niemieszkalnychz w których 
znajdują się więcej niż 2 mieszkania wraz  
z obiektami towarzyszącymiz nienależącymi 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

2) mieszkania towarzyszące – należy przez to 
rozumieć części budynków niemieszkal-
nychz w których znajdują się nie więcej niż 
2 mieszkania; 

X) zabudowa zamieszkiwania wspólnot religij-
nych – należy przez to rozumieć obiekty 
zamieszkiwania członków wspólnot religij-
nychz w tym klasztory i domy zakonnez 
domy księżyz wraz z obiektami towarzyszą-
cymiz a także obiekty do nich podobnez nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

4) handel detaliczny wielkopowierzchniowy A 
– należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznejz przystosowane do 
przyjmowania klientówz o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenuz z wyłą-
czeniem stacji paliw; 

5) handel detaliczny wielkopowierzchniowy B 
– należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznejz przystosowane do 
przyjmowania klientówz o powierzchni 
sprzedaży od 400 m2 do 2000 m2z wraz  
z obiektami towarzyszącymiz nienależącymi 
do innej kategorii przeznaczenia terenuz  
z wyłączeniem stacji paliw; 

6) handel detaliczny małopowierzchniowy – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznejz przystosowane do 
przyjmowania klientówz o powierzchni 
sprzedaży do 400 m2z oraz punkty sprzeda-
ży zakładówz gier losowych oraz loteryjnych 
i zakładów sportowych wraz z obiektami 
towarzyszącymiz nienależącymi do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenuz z wyłączeniem 
stacji paliw; 

7) obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kulturyz bibliotekiz 
mediatekiz wypożyczalnie filmówz centra in-
formacyjnez kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz a także obiekty do 
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nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

8) widowiskowe obiekty kultury – należy przez 
to rozumieć teatryz operyz filharmoniez sale 
koncertowez sale widowiskowez cyrkiz kinaz 
kabaretyz planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymiz a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

9) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzeaz galerie sztukiz sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymiz  
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

10) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 
artystycznychz a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

11) biura – należy przez to rozumieć budynki 
lub ich częściz w których prowadzi się dzia-
łalność związaną z zarządzaniemz działaniem 
organizacjiz doradztwemz finansamiz ubez-
pieczeniamiz projektowaniemz obsługą nie-
ruchomościz wynajmemz pośrednictwemz 
prowadzeniem interesówz pracami badaw-
czo-rozwojowymiz archiwizowaniemz dzia-
łalnością wydawnicząz reklamąz tłumacze-
niamiz świadczeniem usług turystycznych 
poza udzielaniem noclegówz przetwarza-
niem i przesyłaniem informacjiz informatykąz 
przygotowywaniem programów telewizyj-
nych i radiowychz przyjmowaniem przesy-
łekz administracjąz wymiarem sprawiedliwo-
ściz zarządzaniem obroną narodowąz policjąz 
strażą pożarną i służbami ochronyz repre-
zentowaniem państwz instytucjami między-
narodowymiz konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowychz a także podobną działal-
nośćz której nie prowadzi się w budynkach 
lub ich częściach należących do innych ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

12) hotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
goz w tym hotelez motelez pensjonatyz go-
spodyz schroniska turystycznez wraz z 
obiektami towarzyszącymiz a także obiekty 
do nich podobnez nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

1X) uczelnie wyższe; 
14) obiekty naukowe i badawcze – należy przez 

to rozumieć obiektyz w których prowadzi 
się działalność naukową lub badawcząz w 
tym laboratoriaz obserwatoriaz stacje mete-
orologicznez wraz z obiektami towarzyszą-
cymiz a także obiekty do nich podobnez nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

15) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe i 
konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymiz nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

16) obiekty lecznictwa zwierząt; 

17) obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiektyz w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub 
uzupełniającez w tym kursy i szkoleniaz oraz 
działalność wspomagająca proces naucza-
niaz wraz z obiektami towarzyszącymiz  
a także obiekty do nich podobnez w tym 
szkołyz nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

18) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodniez poradniez ambulatoriaz 
ośrodki zdrowiaz gabinety lekarskiez stacje 
dializz zakłady rehabilitacji leczniczejz stacje 
krwiodawstwaz szkoły rodzeniaz gabinety 
paramedycznez a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

19) pracownie medyczne – należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznejz 
protetyki stomatologicznej i ortodoncjiz pra-
cownie ortopedycznez banki krwiz organów 
i szpiku kostnegoz a także obiekty do nich 
podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

20) szpitale – należy przez to rozumieć obiekty 
opieki zdrowotnejz w których udziela się ca-
łodobowych świadczeń zdrowotnychz w 
tym szpitalez prewentoriaz sanatoriaz zakła-
dy opiekuńczo-leczniczez zakłady pielęgna-
cyjno-opiekuńczez ośrodki terapii uzależnieńz 
izby wytrzeźwieńz hospicjaz wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

21) obiekty ratownictwa medycznego; 
22) gastronomia – należy przez to rozumieć re-

stauracjez baryz kawiarniez koktajl-baryz wi-
niarniez pubyz stołówkiz obiekty służące 
działalności kateringowejz a także obiekty 
do nich podobnez nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

2X) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
tekiz klubyz sale tanecznez kasyna i salony 
gierz kręgielniez sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

24) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowez gabinety 
wróżek i astrologówz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

25) obiekty wystawienniczo-targowe – należy 
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymiz 
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

26) usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskichz krawieckichz ry-
marskichz fotograficznychz introligatorskichz 
poligraficznychz jubilerskichz lutniczychz fry-
zjerskichz kosmetycznychz zegarmistrzow-
skichz pogrzebowychz ślusarskichz stolar-
skichz punkty napraw artykułów użytku 
osobistego i użytku domowegoz studia wi-
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zażu i odchudzaniaz łaźnie i saunyz solariaz 
gabinety masażuz pralniez punkty wynajmu i 
wypożyczania przedmiotów ruchomychz a 
także obiekty do nich podobnez nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

27) produkcja drobna – należy przez to rozu-
mieć niewielkie obiekty związane z prowa-
dzeniem działalności wytwórczejz takie jak 
piekarniez lodziarniez cukierniez zakłady poli-
graficzne i tym podobnez w tym obiekty 
przystosowane do przyjmowania klientówz 
wraz z obiektami towarzyszącymiz a także 
obiekty do nich podobnez nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

28) stacje paliw; 
29) obsługa pojazdów – należy przez to rozu-

mieć obiekty służące obsłudze samocho-
dówz w tym myjniez stacje diagnostyki po-
jazdówz punkty wymiany olejuz a także 
obiekty do nich podobnez nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

X0) naprawa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty służące naprawie samocho-
dówz a także obiekty do nich podobnez nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

X1) obrona cywilna – należy przez to rozumieć 
obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiek-
tów zarządzania obroną cywilną; 

X2) policja i służby ochrony – należy przez to 
rozumieć obiekty policjiz straży miejskiejz 
służb ochronyz w tym straży ochrony koleiz 
agencji ochronyz z wyjątkiem obiektów słu-
żących ich zarządzaniuz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

XX) straż pożarna – należy przez to rozumieć 
obiekty straży pożarnej z wyjątkiem obiek-
tów zarządzania strażą pożarną; 

X4) obiekty sakralne – należy przez to rozumieć 
świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych 
wraz z obiektami towarzyszącymiz w tym 
kaplicez plebaniez domy parafialne i kate-
chetycznez a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

X5) edukacja – należy przez to rozumieć przed-
szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymiz z wyjątkiem szkół wyższychz a 
także obiekty do nich podobnez nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

X6) żłobki; 
X7) obiekty pomocy społecznej – należy przez 

to rozumieć domy dzieckaz domy senioraz 
domy pomocy społecznejz obiekty pogotowi 
opiekuńczychz schroniska dla bezdomnych 
wraz z obiektami towarzyszącymiz a także 
obiekty do nich podobnez nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

X8) obiekty imprez plenerowych – należy przez 
to rozumieć obiekty przystosowane do or-
ganizowania imprez poza budynkamiz w 
tym amfiteatryz wraz z obiektami towarzy-
szącymiz a także obiekty do nich podobnez 

nienależące do innych kategorii przeznacze-
nia terenu; 

X9) produkcja; 
40) magazyny i handel hurtowy – należy przez 

to rozumieć obiekty służące do składowa-
niaz sortowaniaz konfekcjonowaniaz sprze-
daży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej towarów wraz z obiektami towarzy-
szącymiz z wyłączeniem giełd towarowychz 
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

41) zbiórka odpadów; 
42) zieleń parkowa; 
4X) skwery; 
44) place zabaw; 
45) łąki rekreacyjne; 
46) terenowe urządzenia sportowe – należy 

przez to rozumieć niekryte urządzenia do 
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymiz nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

47) kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

48) przystanie; 
49) parki rozrywki – należy przez to rozumieć 

wesołe miasteczka wraz z obiektami towa-
rzyszącymiz a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

50) obiekty tresury zwierząt; 
51) wieże widokowe – należy przez to rozumieć 

obiekty służące do obserwacji widoków 
wraz z obiektami towarzyszącymiz nie nale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

52) wody powierzchniowe – należy przez to ro-
zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze zwią-
zanymi z nimi obszaramiz w tym służącymi 
do przeprowadzenia wód powodziowychz 
budowle hydrotechnicznez z wyjątkiem na-
brzeży i bulwarówz a także obiekty do nich 
podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

5X) szalety; 
54) bocznice kolejowe; 
55) ulice; 
56) obiekty do parkowania; 
57) place; 
58) drogi wewnętrzne; 
59) ciągi piesze; 
60) ciągi pieszo-rowerowe; 
61) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną 
i radiowąz w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjnez stacje bazowe telefonii 
komórkowejz a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

62) główne punkty zasilania w energię elek-
tryczną; 

6X) stacje transformatorowe; 
64) stacje gazowe; 
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65) urządzenia wodociągowe – należy przez to 
rozumieć pompownie wodyz zbiorniki wodyz 
hydroforniez a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

66) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ściekówz zbiorniki 
ściekówz urządzenia podczyszczające ściekiz 
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

67) urządzenia telekomunikacyjne – należy 
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjnez szafy kablowez a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

68) wytwarzanie energii cieplnej. 
2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-

czenia terenu: 
1) usługi 1 – grupa obejmuje następujące kate-

gorie: 
a) handel detaliczny małopowierzchniowyz 
b) obiekty upowszechniania kulturyz 
c) widowiskowe obiekty kulturyz 
d) wystawy i ekspozycjez 
e) pracownie artystycznez 
f) biuraz 
g) hotelez 
h) uczelnie wyższez 
i) obiekty naukowe i badawczez 
j) obiekty kongresowe i konferencyjnez 
k) obiekty lecznictwa zwierzątz 
l) obiekty kształcenia dodatkowegoz 
m) poradnie medycznez 
n) pracownie medycznez 
o) obiekty ratownictwa medycznegoz 
p) gastronomiaz 
q) rozrywkaz 
r) drobne usługi rozrywkiz 
s) obiekty wystawienniczo-targowez 
t) usługi drobnez 
u) produkcja drobnaz 
v) stacje paliwz 
w) obsługa pojazdówz 
x) naprawa pojazdów; 

2) usługi 2 – grupa obejmuje następujące kate-
gorie: 
a) obrona cywilnaz 
b) policja i służby ochronyz 
c) straż pożarna; 

X) zieleń – grupa obejmuje następujące katego-
rie: 
a) zieleń parkowaz 
b) skweryz 
c) place zabaw; 

4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje na-
stępujące kategorie: 
a) placez 
b) drogi wewnętrznez 
c) ciągi pieszez 
d) ciągi pieszo-rowerowe; 

5) urządzenia infrastruktury technicznej- grupa 
obejmuje następujące kategorie: 
a) stacje transformatorowez 
b) stacje gazowez 
c) urządzenia wodociągowez 

d) urządzenia kanalizacyjnez 
e) urządzenia telekomunikacyjnez 
f) wytwarzanie energii cieplnej. 

X.Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia mla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

W ramach kategorii przeznaczenia terenu stacje 
paliw nie dopuszcza się stacji paliw gazu płynnego. 

§ 6 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 
1) budynkiz których więcej niż 50% powierzchni 

użytkowej zajmują pomieszczenia handlu deta-
licznego o powierzchni sprzedaży powyżej  
500 m2z nie mogą mieć mniej niż dwie kondy-
gnacje naziemne na co najmniej 50% ich obsza-
ru zabudowanego B; 

2) w ramach kategorii przeznaczenia terenu zbiórka 
odpadów dopuszcza się wyłącznie punkty zbiór-
ki i skupu odpadówz które dopuszcza się wy-
łącznie jako obiekty wbudowane; 

X)  dla budynków lub części budynkówz oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem Xz usytuowa-
nych poza wyznaczonymi na rysunku planu li-
niami zabudowyz z robót budowlanych niepole-
gających na rozbiórce dopuszcza się wyłącznie 
przebudowęz remont i montaż; 

4) sytuowanie wolno stojących stacji bazowych 
telefonii komórkowej dopuszcza się wyłącznie 
na terenach 6Uz 7Uz 8U i 9U na obszarze sytu-
owania stacji bazowych telefonii komórkowej; 

5) wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją 
wsporczą zamocowaną na budynku lub budowli 
przekrytej dachemz mierzony od poziomu dachu 
tego budynku lub budowli przy tej konstrukcji do 
jej najwyższego punktu nie może być większy 
niż 8 m. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochro-
ny i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz 
ochrony przyrody: 
1) na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni; 
2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

1Uz 2U i XU należą do terenów w strefie śród-
miejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańcówz 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony śro-
dowiska w zakresie ochrony przed hałasem. 

§ 8 

1. Ochroną konserwatorską objęty jest obiekt wpi-
sany do rejestru zabytków – kościół parafialny 
pw. św. mózefa Robotnika przy ulicy Rrakow-
skiej 46z znajdujący się na terenie 1U. 

2. Obejmuje się ochroną konserwatorską: 
1) następujące obiekty wpisane do gminnej ewi-

dencji zabytków: 
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a) budynek przy ulicy Rrakowskiej 40 znajdu-
jący się na terenie 1Uz 

b)  kamienice przy ulicy Rrakowskiej 25 i 27 
znajdujące się na terenie 6Uz 

c) budynek przy ulicy Rrakowskiej 26a znaj-
dujący się na terenie 1Uz 

d) budynek przy ulicy Rrakowskiej 26b znaj-
dujący się na terenie 1Uz 

e) budynek przy ulicy Rrakowskiej 28 znajdu-
jący się na terenie 1Uz 

f) budynek przy ulicy Rrakowskiej X8 znajdu-
jący się na terenie 1Uz 

g) budynki przy ulicy Rrakowskiej 71 znajdu-
jące się na terenie 7Uz 

h) budynek (willa) przy ulicy Rrakowskiej 102 
znajdujący się na terenie XU; 

2) Stary Cmentarz św. Bernardyna – Alter Fried-
hof st. Bernhardin znajdujący się na terenie 
1Z oraz Cmentarz Zbawiciela i Św. Rrzyszto-
fa – Friedhof St. Salvator und St. Christopho-
ri znajdujący się na terenie 8U; 

X) schron – element nowożytnej twierdzy Wro-
cław znajdujący się na terenie 7U; 

4) obszar zabudowy przemysłowej oraz innych 
budowli i urządzeń technicznychz wyznaczo-
ny na rysunku planu; 

5) część obiektu przy ulicy Rrakowskiej 90 znaj-
dująca się na terenie 2U. 

X. W obszarze dawnych cmentarzy objętych ochro-
ną konserwatorskąz o których mowa w ust. 2 
pkt 2z w przypadku realizacji prac ziemnych na-
leży przeprowadzić badania archeologiczno-
antropologiczne za pozwoleniem właściwych 
służb ochrony zabytków. 

§ 9 

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej doty-
czącą zabytków archeologicznychz tożsamą  
z granicą obszaru objętego planem. 

2. W strefiez o której mowa w ust. 1z przed rozpo-
częciem prac ziemnych należy uzyskać opinię 
właściwych służb ochrony zabytków. 

§ 10 

W obrębie stanowisk archeologicznych nr 1/X7/80-
29 AZP (120) – cmentarzysko kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzymskichz 2/X8/80-29AZP 
(121) – grób szkieletowy kultury unietyckiejz 
4/40/80-29 AZP (12X) – cmentarzyskoz 2/47/80-
29 AZP (1X0) – ślad osadniczy z neolitu – I okresu 
z epoki brązu oraz w przypadku odkryć zabytków 
archeologicznych na pozostałym obszarze należy 
przeprowadzić badania archeologiczne za pozwole-
niem właściwych służb ochrony zabytków. 

§ 11 

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 
nieruchomościz z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być 
mniejsza niż 2 m2. 

§ 12 

Wyznacza się granice obszarów wymagających 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej tożsame z liniami rozgraniczającymi 
terenów: 2Uz XUz 4Uz 5Uz 6Uz 7U. 

§ 1X 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące par-
kowania pojazdów: 
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych towarzyszące poszczególnym kate-
goriom przeznaczenia terenu co najmniej w licz-
bie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźni-
kami: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– 1z2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie; 
b) dla handlu detalicznego wielkopowierzchnio-

wego A – 40 miejsc postojowych na 1000 
m2 powierzchni sprzedaży; 

c) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego i wielkopowierzchniowego B – 20 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
sprzedaży; 

d) dla gastronomii i rozrywki – 20 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej; 

e) dla obiektów sakralnych – 10 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej; 

f) dla biur – 25 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej; 

g) dla hoteli – 25 miejsc postojowych na 100 
miejsc noclegowych; 

h) dla obiektów naukowych i badawczych – 20 
miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy; 

i) dla produkcji – 15 miejsc postojowych na 
100 stanowisk pracy; 

j) dla uczelni wyższych – 15 miejsc postojo-
wych na 100 stanowisk pracy i studentów; 

k) dla edukacji – 2 miejsca postojowe na 1 od-
dział; 

l) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 15 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej; 

m) dla żłobków – 2 miejsc postojowe na 1 od-
dział; 

n) dla poradni medycznych i pracowni medycz-
nych – 15 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej; 

o) dla obiektów upowszechniania kultury – 10 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej; 

p) dla obiektów kongresowych i konferencyj-
nych – 15 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej; 

q) dla magazynów i handlu hurtowego – 10 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej; 

r) dla terenowych i krytych urządzeń sporto-
wych – 15 miejsc postojowych na 100 
miejsc użytkowych; 

s) dla obiektów wystawienniczo-targowych – 
15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

2) miejsca postojowez o których mowa w pkt 1z 
należy usytuować na części działki budowlanej 
znajdującej się na tereniez na której usytuowany 
jest obiektz któremu te miejsca towarzyszą; 

X) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne. 
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§ 14 

1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 
2. Zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie  

z sieci wodociągowej. 
X. Sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się 

wyłącznie jako podziemnez z zastrzeżeniem  
ust. 4. 

4.  Ustaleniez o którym mowa w ust. Xz nie doty-
czy sieci elektroenergetycznych napowietrznych 
wysokiego napięcia usytuowanych na terenach 
XUz 2Zz 1GPZ i 1WS w odległości mniejszej niż 
90 m od południowo-wschodniej granicy obsza-
ru objętego planem. 

5. Odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-
cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną. 

§ 15 

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1RDZz 2RDZz XRDZz 
1RDGPz 1RDSz 2RDSz 1WS. 

§ 16 

Określa się wysokość stawki procentowejz na pod-
stawie której ustala się opłatęz o której mowa  
w art. X6 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 200X r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1Uz 4Uz 5Uz 6Uz 7Uz 8Uz 9U na X0%; 
2) dla terenów 2U i XU w odległości mniejszej niż 

X0 m od linii rozgraniczającej terenu 1 RDZ na 
X0%; 

X) dla pozostałych terenów na X%. 

§ 17 

Ustalenia zawarte w rozdziale 2 nie dotyczą tere-
nów zamkniętych. 

R o z d z i a ł   X 

Ustalenia mla terennw 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1U ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) usługi 2z 
c) edukacjaz 
d) obiekty sakralnez 
e) żłobkiz 
f) szpitalez 
g) obiekty pomocy społecznejz 
h) terenowe urządzenia sportowez 
i) kryte urządzenia sportowez 
j) zabudowa zamieszkiwania wspólnot reli-

gijnychz 
k) obiekty do parkowaniaz 
l) infrastruktura drogowaz 
m) telekomunikacjaz 
n) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające: 
a) mieszkania towarzyszącez 
b) place zabawz 
c) skwery. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być większy niż 25 mz z zastrzeżeniem 
pkt 2 i X; 

2) w granicach wydzielenia wewnętrznego Az 
wyznaczonego na rysunku planuz ustalenie z 
pkt 1 nie obowiązujez a wymiar pionowyz o 
którym mowa w pkt 1z nie może być większy 
niż 20 m; 

X) ustalenie zawarte w pkt 1 nie dotyczy kate-
gorii przeznaczenia terenu straż pożarna  
i obiekty sakralne; 

4) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być mniejszy niż 8 mz z zastrzeżeniem 
pkt 5 i 6; 

5) w odległości mniejszej niż X0 m od linii roz-
graniczającej terenu 1RDZz ustalenie z pkt 4 
nie obowiązujez a wymiar pionowyz o którym 
mowa w pkt 4z nie może być mniejszy niż  
20 mz z zastrzeżeniem pkt 6; 

6) ustalenie zawarte w pkt 4 i 5 nie dotyczy na-
stępujących kategorii przeznaczenia terenu: 
straż pożarnaz obrona cywilnaz stacje paliwz 
obsługa pojazdówz naprawa pojazdówz urzą-
dzenia infrastruktury technicznejz telekomuni-
kacjaz kryte urządzenia sportowez obiekty sa-
kralnez żłobkiz edukacja; 

7)  w każdym korytarzu sytuowania ciągów pie-
szych lub pieszo-rowerowychz wyznaczonym 
na rysunku planuz obowiązuje ciąg pieszy lub 
pieszo-rowerowy łączący teren 1RDZ z tere-
nem 2Z; 

8)  udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 80%; 

9) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej X0% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenu 1RDZ oraz od drogi 
wewnętrznej usytuowanej na terenie 2Z. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala się  następujące kategorie  
i grupy kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) usługi 2z 
c) handel detaliczny wielkopowierzchniowy Bz 
d) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaz 
e) edukacjaz 
f) żłobkiz 
g) szpitalez 
h) obiekty pomocy społecznejz 
i) terenowe urządzenia sportowez 
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j) kryte urządzenia sportowez 
k) produkcjaz 
l) przystaniez 
m) obiekty do parkowaniaz 
n) wody powierzchniowez 
o) infrastruktura drogowaz 
p) telekomunikacjaz 
q) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające: 
a) place zabawz 
b) skwery. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być większy niż X5 mz z zastrzeże-
niem pkt 2z X i 5 lit. a; 

2) w granicach wydzielenia wewnętrznego Az 
wyznaczonego na rysunku planuz ustalenie 
z pkt 1 nie obowiązujez a wymiar pionowyz 
o którym mowa w pkt 1z nie może być 
większy niż 20 m; 

X) w granicach wydzielenia wewnętrznego Bz 
wyznaczonego na rysunku planuz ustalenie 
z pkt 1 nie obowiązujez a wymiar pionowyz 
o którym mowa w pkt 1z nie może być 
większy niż 45 mz z zastrzeżeniem pkt 5 lit. 
a; 

4) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być mniejszy niż 8 mz z zastrzeżeniem 
pkt 5 lit. b i 6; 

5) w odległości mniejszej niż X0 m od linii roz-
graniczającej terenu 1RDZz ustalenia z pkt 1 
i 4 nie obowiązująz a wymiar pionowyz o 
którym mowa: 
a) w pkt 1 nie może być większy niż 25 mz 
b) w pkt 4 nie może być mniejszy niż 20 

mz z zastrzeżeniem pkt 6; 
6) ustalenia zawarte w pkt 4 i 5 lit. b nie do-

tyczą kategorii przeznaczenia terenu: straż 
pożarnaz obrona cywilnaz stacje paliwz ob-
sługa pojazdówz naprawa pojazdówz kryte 
urządzenia sportowez urządzenia infrastruk-
tury technicznejz telekomunikacjaz żłobkiz 
edukacja; 

7) nie dopuszcza się sytuowania zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w odległości 
mniejszej niż X0 m od linii rozgraniczającej 
terenu 1 RDZ; 

8) w każdym korytarzu sytuowania ciągów 
pieszych lub pieszo-rowerowychz wyzna-
czonym na rysunku planuz obowiązuje ciąg 
pieszy lub pieszo-rowerowy łączący teren 
1RDZ z terenem 2Zz przy czym w korytarzu 
od strony terenu XU obowiązuje ciąg pie-
szo-rowerowy o szerokości nie mniejszej niż 
4 m; 

9) udział powierzchni obszaru zabudowanego 
B w powierzchni działki budowlanej nie mo-
że być większy niż 70%; 

10) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
musi stanowić co najmniej 20% powierzch-
ni działki budowlanejz przy czym co najmniej 
X0% powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej musi stanowić grunt rodzimy lub wody 
powierzchniowez za wyjątkiem działki bu-
dowlanej przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinnąz dla której po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej X0% powierzchni 
działki budowlanejz przy czym co najmniej 
X0% powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej musi stanowić grunt rodzimy lub wody 
powierzchniowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenu 1RDZ. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem XU ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) usługi 2z 
c) handel detaliczny wielkopowierzchniowy Az 
d) handel detaliczny wielkopowierzchniowy Bz 
e) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaz 
f) edukacjaz 
g) żłobkiz 
h) szpitalez 
i) obiekty pomocy społecznejz 
j) terenowe urządzenia sportowez 
k) kryte urządzenia sportowez 
l) produkcjaz 
m) magazyny i handel hurtowyz 
n) obiekty imprez plenerowychz 
o) widowiskowe obiekty kulturyz 
p) obiekty do parkowaniaz 
q) wody powierzchniowez 
r) infrastruktura drogowaz 
s) telekomunikacjaz 
t) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające: 
a) zieleńz 
b) zbiórka odpadówz 
c) bocznica kolejowa. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż: 
a) 20 m w granicach wydzielenia wewnętrz-

nego Az wyznaczonego na rysunku planuz 
b) 25 m w granicach wydzielenia wewnętrz-

nego Bz wyznaczonego na rysunku planuz 
c) X5 m w granicach wydzielenia wewnętrz-

nego Cz wyznaczonego na rysunku planuz 
d) 45 m w granicach wydzielenia wewnętrz-

nego Dz wyznaczonego na rysunku planuz 
z zastrzeżeniem pkt X lit. a; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachu nie 
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może być mniejszy niż 8 mz z zastrzeżeniem 
pkt X lit. b i 4; 

X) w odległości mniejszej niż X0 m od linii roz-
graniczającej terenu 1RDZz ustalenia z pkt 1 
lit. d i pkt 2 nie obowiązująz a wymiar pio-
nowyz o którym mowa: 
a) w pkt 1 lit. d nie może być większy niż  

25 mz 
b) w pkt 2 nie może być mniejszy niż 20 mz 

z zastrzeżeniem pkt 4; 
4) ustalenia zawarte w pkt 2 i X lit. b nie doty-

czą kategorii przeznaczenia terenu: straż po-
żarnaz obrona cywilnaz stacje paliwz obsługa 
pojazdówz naprawa pojazdówz kryte urządze-
nia sportowez urządzenia infrastruktury tech-
nicznejz telekomunikacjaz żłobkiz edukacja; 

5) nie dopuszcza się sytuowania zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w odległości 
mniejszej niż X0 m od linii rozgraniczającej te-
renu 1 RDZ; 

6) obowiązują ciągi piesze lub pieszo-rowerowe 
łączące teren 2Z z ulicą Wilcząz wyznaczone 
na rysunku planu; 

7) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 70%; 

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej X0% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowez za wyjątkiem działki budowlanej prze-
znaczonej na zabudowę mieszkaniową wielo-
rodzinnąz dla której powierzchnia terenu bio-
logicznie czynna musi stanowić co najmniej 
X0% powierzchni działki budowlanejz przy 
czym co najmniej X0% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej musi stanowić grunt ro-
dzimy lub wody powierzchniowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenu 1RDZ oraz z ulicy Wil-
czej. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4U i 5U ustala się następujące kategorie i 
grupy kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) magazyny i handel hurtowyz 
c) infrastruktura drogowaz 
d) telekomunikacjaz 
e) urządzenia infrastruktury technicznejz 
f) obiekty do parkowania; 

2) uzupełniające  – skwery. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być większy niż 25 m; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachuz nie 

może być mniejszy niż 20 mz z zastrzeżeniem 
pkt X; 

X) ustalenie zawarte w pkt 2 nie dotyczy kate-
gorii przeznaczenia terenu: stacje paliwz ob-
sługa pojazdówz naprawa pojazdówz urządze-
nia infrastruktury technicznejz telekomunika-
cja; 

4) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 90%; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 10% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej X0% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenu 1RDZ oraz dróg we-
wnętrznych po południowej stronie terenów. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6U ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) usługi 2z 
c) handel detaliczny wielkopowierzchniowy 

Bz 
d) terenowe urządzenia sportowez 
e) kryte urządzenia sportowez 
f) produkcjaz 
g) magazyny i handel hurtowyz 
h) obiekty do parkowaniaz 
i) infrastruktura drogowaz 
j) telekomunikacjaz 
k) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające: 
a) skweryz 
b) zbiórka odpadów. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być większy niż 25 mz z zastrzeżeniem 
pkt 2; 

2) w granicach wydzielenia wewnętrznego Az 
wyznaczonego na rysunku planuz ustalenie  
z pkt 1 nie obowiązujez a wymiar pionowyz 
o którym mowa w pkt 1z nie może być więk-
szy niż X5 mz z zastrzeżeniem pkt 4 lit. a; 

X) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być mniejszy niż 8 mz z zastrzeżeniem 
pkt 4 lit. b i 5; 

4) w odległości mniejszej niż X0 m od linii roz-
graniczającej terenu 1RDZz ustalenia z pkt 1  
i X nie obowiązująz a wymiar pionowyz o któ-
rym mowa: 
a) w pkt 1 nie może być większy niż 25 mz 
b) w pkt X nie może być mniejszy niż 20 mz 

z zastrzeżeniem pkt 5; 
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5) ustalenia zawarte w pkt X i 4 lit b nie doty-
czą kategorii przeznaczenia terenu: straż po-
żarnaz obrona cywilnaz stacje paliwz obsługa 
pojazdówz naprawa pojazdówz urządzenia in-
frastruktury technicznejz telekomunikacja; 

6) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 80%; 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 20% działki budowla-
nejz przy czym co najmniej X0% powierzchni 
biologicznie czynnej musi stanowić grunt ro-
dzimy lub wody powierzchniowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenu 1RDZ. 

§ 2X 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7U ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) usługi 2z 
c) handel detaliczny wielkopowierzchniowy Az 
d) handel detaliczny wielkopowierzchniowy Bz 
e) terenowe urządzenia sportowez 
f) kryte urządzenia sportowez 
g) produkcjaz 
h) magazyny i handel hurtowyz 
i) obiekty do parkowaniaz 
j) infrastruktura drogowaz 
k) telekomunikacjaz 
l) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające: 
a) skweryz 
b) zbiórka odpadów. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być większy niż 45 mz z zastrzeżeniem 
pkt 2 i pkt 4 lit. a; 

2) w granicach wydzielenia wewnętrznego Az 
wyznaczonego na rysunku planuz ustalenie  
z pkt 1 nie obowiązujez a wymiar pionowyz  
o którym mowa w pkt 1z nie może być więk-
szy niż 75 mz z zastrzeżeniem pkt 4 lit. a; 

X) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być mniejszy niż 8 mz z zastrzeżeniem 
pkt 4 lit. b i 5; 

4) w odległości mniejszej niż X0 m od linii roz-
graniczającej terenu 1RDZ oraz w odległości 
mniejszej niż X5 m od linii rozgraniczającej te-
renu 1RDSz ustalenia z pkt 1 i X nie obowią-
zująz a wymiar pionowyz o którym mowa: 
a) w pkt 1 nie może być większy niż 25 mz 
b) w pkt X nie może być mniejszy niż 20 mz 

z zastrzeżeniem pkt 5; 
5) ustalenie zawarte w pkt X i 4 lit. b nie doty-

czą kategorii przeznaczenia terenu: straż po-
żarnaz obrona cywilnaz stacje paliwz obsługa 

pojazdówz naprawa pojazdówz urządzenia in-
frastruktury technicznejz telekomunikacjaz 
kryte urządzenia sportowe; 

6) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 80%; 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej X0% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenu 1RDZ. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 8U ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) usługi 2z 
c) handel detaliczny wielkopowierzchniowy 

Az 
d) handel detaliczny wielkopowierzchniowy 

Bz 
e) terenowe urządzenia sportowez 
f) kryte urządzenia sportowez 
g) produkcjaz 
h) magazyny i handel hurtowyz 
i) obiekty do parkowaniaz 
j) infrastruktura drogowaz 
k) telekomunikacjaz 
l) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające: 
a) skweryz 
b) zbiórka odpadów. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być większy niż 45 m; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być mniejszy niż 8 mz z zastrzeżeniem 
pkt X; 

X) ustalenie zawarte w pkt 2 nie dotyczy kate-
gorii przeznaczenia terenu: straż pożarnaz 
obrona cywilnaz stacje paliwz obsługa pojaz-
dówz naprawa pojazdówz kryte urządzenia 
sportowez urządzenia infrastruktury technicz-
nejz telekomunikacja; 

4) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 85%; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 15% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej X0% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 
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X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenów 1RDS i 2RDS. 

§ 25 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9U ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) usługi 1z 
b) usługi 2z 
c) handel detaliczny wielkopowierzchniowy Az 
d) handel detaliczny wielkopowierzchniowy Bz 
e) terenowe urządzenia sportowez 
f) kryte urządzenia sportowez 
g) produkcjaz 
h) magazyny i handel hurtowyz 
i) obiekty do parkowaniaz 
j) infrastruktura drogowaz 
k) telekomunikacjaz 
l) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające: 
a) zbiórka odpadówz 
b) skwery. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być większy niż 25 m; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
do najniższego punktu pokrycia dachuz nie 
może być mniejszy niż 8 mz z zastrzeżeniem 
pkt X; 

X) ustalenie zawarte w pkt 2 nie dotyczy kate-
gorii przeznaczenia terenu: straż pożarnaz 
obrona cywilnaz stacje paliwz obsługa pojaz-
dówz naprawa pojazdówz kryte urządzenia 
sportowez urządzenia infrastruktury technicz-
nejz telekomunikacja; 

4) udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 80%; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni dział-
ki budowlanejz przy czym co najmniej X0% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej musi 
stanowić grunt rodzimy lub wody powierzch-
niowe. 

X. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od terenów 2RDZ i XRDZ. 

§ 26 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami 1Z ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) zieleńz 
b) łąki rekreacyjnez 
c) wody powierzchniowe; 

2) uzupełniające: 
a) szaletyz 
b) obiekty do parkowaniaz 
c) infrastruktura drogowaz 

d) urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenu 1RDS na odcinku wskazanym na ry-
sunku planu; 

2) obiekty do parkowania dopuszcza się wy-
łącznie jako parkingi terenowe otwarte. 

§ 27 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami 2Z ustala się następujące kategorie i gru-
py kategorii przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) zieleńz 
b) łąki rekreacyjnez 
c) wody powierzchniowez 
d) przystaniez 
e) gastronomiaz z zastrzeżeniem ust. 2z 
f) terenowe urządzenia sportowez 
g) parki rozrywkiz 
h) wieże widokowez 
i) obiekty imprez plenerowychz 
j) obiekty tresury zwierzątz 
k) obiekty do parkowaniaz 
l) infrastruktura drogowaz 
m) urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) uzupełniające  – szalety. 
2. W ramach przeznaczenia gastronomia nie do-

puszcza się stołówek i obiektów służących dzia-
łalności kateringowej. 

X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynkuz mierzony od po-

ziomu terenu do najwyższego punktu pokry-
cia dachuz nie może być większy niż 6 m; 

2) wyznacza się granice obszaru wymagającego 
rekultywacjiz jak na rysunku planu; 

X) gastronomię dopuszcza się wyłącznie w gra-
nicach wydzielenia wewnętrznego Az wyzna-
czonego na rysunku planu; 

4) w granicach wydzielenia wewnętrznego Bz 
wyznaczonego na rysunku planuz dopuszcza 
się wyłącznie: 
a) ciągi pieszez 
b) ciągi pieszo-rowerowez 
c) zieleńz 
d) łąki rekreacyjnez 
e) wody powierzchniowez 
f) przystanie. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 

dopuszcza się od ulicy Wilczej i ulicy Na Ni-
skich Łąkach; 

2) obiekty do parkowania dopuszcza się wy-
łącznie jako parkingi terenowe otwarte; 

X) obowiązuje przeznaczenie pasa terenu o sze-
rokości nie mniejszej niż 8 m od strony tere-
nu 1WSz na ogólnodostępny ciąg pieszo –
rowerowy. 
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§ 28 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1WS ustala się następujące kategorie 
przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: 

a) wody powierzchniowez 
b) skweryz 
c) przystanie; 

2) uzupełniające: 
a) ciągi pieszez 
b) ciągi pieszo-rowerowez 
c) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust.1z lokalizację 
kładek pieszych lub pieszo –rowerowych do-
puszcza się wyłącznie w strefie sytuowania kła-
dek pieszych lub pieszo-rowerowychz wyzna-
czonej na rysunku planu. 

§ 29 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1GPZ ustala się przeznaczenie terenu – 
główne punkty zasilania w energię elektryczną. 

2. Dojazd do terenuz o którym mowa w ust. 1z 
dopuszcza się od ulicy Wilczej. 

§ X0 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RDGP ustala się kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) podstawowe – ulice; 
2) uzupełniające  – urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy głównej ruchu przy-

spieszonego; 
2) obowiązuje chodnik; 
X) obowiązuje ścieżka rowerowa; 
4) obowiązuje zieleń przyuliczna. 

§ X1 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RDZ ustala się kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) podstawowe  – ulice; 
2) uzupełniające  – urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
X) obowiązuje trasa rowerowa; 
4) obowiązuje torowisko tramwajowe; 
5) obowiązuje obustronny szpaler drzew na od-

cinkach wskazanych na rysunku planu. 

§ X2 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2RDZ ustala się kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) podstawowe  – ulice; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia telekomunikacyjnez 
b) wody powierzchniowe. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
X) obowiązuje trasa rowerowa; 
4) obowiązuje torowisko tramwajowe. 

§ XX 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem XRDZ ustala się kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) podstawowe  – ulice; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia telekomunikacyjnez 
b) wody powierzchniowe. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chod-

nik; 
X) obowiązuje trasa rowerowa; 
4) skrzyżowanie z linią kolejowąz przyległą do 

południowo-zachodniej granicy terenuz do-
puszcza się wyłącznie jako dwupoziomowe. 

§ X4 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RDS ustala się kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) podstawowe  – ulice; 
2) uzupełniające  – urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy głównej ruchu przy-

spieszonego; 
2) obowiązuje ulica zbiorcza; 
X) obowiązują chodniki; 
4) obowiązuje torowisko tramwajowe; 
5) obowiązuje trasa rowerowa łącząca tereny 

1RDGPz 1RDZz 2RDSz 2RDZ z aleją Armii 
Rrajowej; 

6) skrzyżowanie ulicy 1RDZ z aleją Armii Rrajo-
wej dopuszcza się wyłącznie jako dwupozio-
mowe. 

§ X5 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2RDS ustala się kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) podstawowe: 

a) ulicez 
b) obiekty do parkowania; 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia telekomunikacyjnez 
b) bocznice kolejowe. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
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1) obowiązuje ulica klasy głównej ruchu przy-
spieszonego; 

2) obowiązuje ulica zbiorcza; 
X) obowiązuje chodnik od strony Parku Wschod-

niego; 
4) obowiązuje torowisko tramwajowe; 
5) obowiązuje trasa rowerowa łącząca tereny 

1RDGPz 1RDZz 1RDSz 2RDZ z aleją Armii 
Rrajowej; 

6) obiekty do parkowania dopuszcza się wy-
łącznie jako parkingi terenowe otwarte. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy uońcowe 

§ X6 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ X7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie X0 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
MICHAŁ BOBOWIEC 

____________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz 

poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271 i Nr 214z poz. 1806z z 200X r. Nr 80z poz. 717 i Nr 162z poz. 1568z z 2004 r. Nr 102z poz. 1055 
i Nr 116z poz. 120Xz z 2005 r. Nr 172z poz. 1441 i Nr 175z poz. 1457z z 2006 r. Nr 17z poz. 128 i Nr 181z poz. 1XX7z  
z 2007 r. Nr 48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974z Nr 17Xz poz. 1218. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6z poz. 41 i Nr 141z poz. 1492z z 2005 r. Nr 11Xz  
poz. 954 i Nr 1X0z poz. 1087z z 2006 r. Nr 45z poz.X19 i Nr 225z poz. 16X5z z 2007 r. Nr 127z poz. 880z z 2008 r. Nr 12Xz 
poz. 80Xz 

X) Zmiana wymienionej uchwały została opublikowana w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia z 2004 r. Nr 6z  
poz. 1512. 
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Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
Wrocławia nr XXV/916/08 z mnia  
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3733) 
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Załączniu nr 2 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
Wrocławia nr XXV/916/08 z mnia  
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3733). 

 
 

Stwiermzenie zgomności planu z ustaleniami Stumium uwarunuowań 
i uierununw zagospomarowania przestrzennego Wrocławia 

 
Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w zespole urbanistycznym Rrakowska Przemysłowa 
we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/X249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biu-
letyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8z poz. 25X). 

 
 

Załączniu nr 3 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
Wrocławia nr XXV/916/08 z mnia  
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3733) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag mo projeutu planu 
 

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zespole urbanistycz-
nym Rrakowska Przemysłowa we Wrocławiu wniesionych przez: 

1) Eco Thesis Grzegorz Płuziński pismem w dniu 18 lipca 2008 r.z dotyczącej uwzględnienia 
w projekcie planu dla terenu 2U dodatkowej kategorii przeznaczenia terenów – przetwa-
rzanie i utylizacja odpadów z zastrzeżeniem dopuszczenia takiej działalności wyłącznie ja-
ko obiekty wbudowane oraz w zakresie ograniczonym do przetwarzania odpadów jako re-
cykling; 

2) Wydawnictwo Siedmioróg pismem w dniu 24 lipca 2008 r.z dotyczącej odstąpienia od 
objęcia ochroną konserwatorską części obiektu przy ulicy Rrakowskiej 90z znajdującego 
się na terenie 2U oraz wykreślenia zapisu odnośnie obowiązku uzyskania opinii właści-
wych służb ochrony zabytków dla strefy ochrony konserwatorskiejz dotyczącej zabytków 
archeologicznych; 

X) Spółdzielnię Pracy "Surmet" pismem w dniu 6 sierpnia 2008 r.z dotyczącej zmiany usta-
leń projektu planu dla terenu 2RDS w sposób pozwalający na dalszy rozwój działalności 
Spółdzielni na powyższym terenie; 

4) Firmę manat pismem w dniu 11 sierpnia 2008 r.z dotyczącej zmiany przeznaczenia terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RDS i 1RDGP w taki sposóbz aby kategorie i 
grupy kategorii oraz ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 
tych terenów kształtowały się analogicznie jak dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 9U; 

5) Spomasz Wrocław S.A. pismem w dniu 12 sierpnia 2008 r.z dotyczącej zmniejszenia 
ograniczeń w zapisach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w zespole urbanistycznym Rrakowska Przemysłowa we Wrocławiuz 
dotyczących wysokości zabudowy i jej odległości od linii rozgraniczających ulicy Rrakow-
skiej; 

6) Marka Nowaka pismem w dniu 7 sierpnia 2008 r.z w części dotyczącej: 
a) uwzględnienia terenu 2Z jako obszaru przeznaczonego na cele publicznez 
b) zmiany treści § 18 ust. 2 pkt. 6 (teren 1U) projektu planu poprzez przyjęciez że w 

przypadku nadbudowy budynków z kategorii przeznaczenia terenu: obsługa pojazdów i 
naprawa pojazdówz ustalenie zawarte w pkt. 5 pozostaje w mocyz 

c) weryfikacji prawidłowości treści § 19 ust. 2 pkt 5 (teren 2U) projektu planu - przywo-
łane zostały pkt 1 i 4z 

d) wprowadzenia postulatu zawartego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Wrocławia: „nie dopuszczać wolno stojących wielkoformato-
wych nośników reklamowych” w części obszaru projektu planu pokrywającego się z 
obszarem wyznaczonym na rysunku nr 11 Studium (w przybliżeniu teren XU i teren 
7U)z 

e) wprowadzenia zakazu lokalizacji nośników reklamowych na obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytkówz 

f) weryfikacji prawidłowości treści § 19 ust. 2 pkt 8 (teren 2U) projektu planu – gdzie 
dla jednego z ciągów pieszo-rowerowych przyjęto minimalną szerokość w wymiarze 4 
metrówz 
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g) weryfikacji prawidłowości treści § 22 ust. 2 pkt 4 (teren 2U) projektu planu – przywo-
łane zostały pkt 1 i Xz 

h) wprowadzenia ograniczenia w dopuszczalnym zasięgu penetracji przez pojazdy samo-
chodowe terenu 2Z od strony ulicy Wilczejz w tym ustalenia wydzielenia wewnętrzne-
go dla sytuowania obiektów do parkowania dla pojazdów samochodowychz 

i) wprowadzenia minimalnej szerokości dla kładekz o których mowa w § 28 ust. 2 pro-
jektu planu. 

 
 
 

Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
Wrocławia nr XXV/916/08 z mnia  
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3733) 

 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zauresu infra-
struutury technicznej, utnre należą mo zamań własnych gminy, oraz zasamach ich  
                   finansowania, zgomnie z przepisami o finansach publicznych 

 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznejz które należą do zadań własnych gminyz 
będą finansowane z budżetu gminyz w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiejz a także ze środków zewnętrznych. 

 
 
 
 
 
 

3734 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXV/917/08 

z dnia 16 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospomarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulicy Rusuiej i św. Miuołaja we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591 z późn. zm.1)) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200X r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80z poz. 717 z późn. zm.2)) w związku 
z uchwałą nr LVII/XX76/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 
2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ruskiej 
i św. Mikołaja we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 
Nr 11z poz. X94) Rada Miejska Wrocławia uchwalaz co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł 1 

Przepisy ognlne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w rejonie ulicy Ruskiej 
i św. Mikołaja we Wrocławiuz zwany dalej pla-
nemz obejmuje obszarz którego granice stanowią 
ulice: św. Mikołajaz Białoskórniczaz Łaziennaz 
Rzeźnicza i Ruska oraz plac mana Pawła IIz 
przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000z 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze względu na brak takich dóbr kultury; 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczychz a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych – ze względu 
na brak takich terenów; 

X) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowaniaz urządzania i użytkowania terenów – 
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania; 

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów; 

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji – ze względu na brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
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6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich terenów; 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych; 

8) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) gzyms wieńczący – gzyms wieńczący pod at-

tyką lub gzyms w miejscu zakończenia dachu; 
X) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 

technicznegoz w tym sieci wodociągowez ka-
nalizacyjnez gazowez elektroenergetycznez cie-
płowniczez telekomunikacyjne oraz inne po-
dobnez w tym kabiny telefoniczne i anteny 
oraz inne podobne obiekty; 

4) kondygnacja naziemna – kondygnacjaz której 
nie mniej niż połowa wysokości w świetlez co 
najmniej z jednej strony budynkuz znajduje się 
powyżej poziomu projektowanego lub urządzo-
nego terenuz a także każda usytuowana nad 
nią kondygnacja; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenuz na wyłącznie którym 
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części 
budynków oraz określonych w ustaleniach pla-
nu nadziemnych części budowliz linia ta nie do-
tyczy balkonówz wykuszyz loggiiz gzymsówz 
okapówz zadaszeń nad wejściami do budyn-
kówz elementów odwodnieniaz elementów wy-
stroju elewacji i innych podobnych elementów 
budynkówz których zasięg może być ograni-
czony w ustaleniach planu; 

6) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie; 
7) obiekt wbudowany w budynek – wyodrębnio-

na grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń 
stanowiąca całość funkcjonalną należącą do 
danej kategorii przeznaczenia i znajdująca się 
w budynkuz którego co najmniej 70% po-
wierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia za-
liczone do jednejz innej kategorii przeznaczenia; 

8) obowiązująca ciągła linia zabudowy – nieprze-
kraczalna linia zabudowyz na której musi być 
usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej 
ściany budynku i określonych w ustaleniach 
planu budowli na całej długości tej liniiz o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczejz li-
nia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramo-
wych na poziomie terenu; 

9) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczal-
na linia zabudowyz na której musi być usytu-
owana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ścia-
ny budynku i określonych w ustaleniach planu 
budowliz o ile ustalenia dla terenów nie stano-
wią inaczej; 

10) obszar zabudowany A – obszar zajęty przez 
rzut na powierzchnię terenu wszystkich kon-

dygnacji naziemnych budynku lub budynków w 
zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych; 

11) parking XW – obiekt lub obiekty do parkowania 
o liczbie miejsc postojowych nie mniejszej niż 
200; 

12) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe 
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie 
opierające się na gruncie i niebędące elemen-
tem pasa drogowego; 

1X) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów; 

14) przeznaczenie terenu – obiektyz które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie; 

15) przeznaczenie podstawowe terenu – część 
przeznaczenia terenuz która powinna domino-
wać na danym terenie w sposób określony w 
ustaleniach planu; 

16) przeznaczenie uzupełniające terenu – część 
przeznaczenia terenuz która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu; 

17) szczególne wymagania architektoniczne – 
wymóg wysokiego poziomu estetycznego 
obiektuz ukształtowania jego formy oraz zasto-
sowania w elewacjach wysokiej jakości mate-
riałów budowlanych; 

18) Ścieżka kulturowa czterech świątyń – ciąg 
pieszyz wyeksponowany odmiennym rodzajem 
i sposobem ułożenia nawierzchni oraz oświe-
tleniem na całym jego przebieguz łączący cer-
kiew prawosławną pod wezwaniem Narodzenia 
Przenajświętszej Bogarodzicyz kościół katolicki 
pod wezwaniem Św. Antoniegoz synagogę pod 
Białym Bocianem i kościół ewangelicki pod we-
zwaniem Opatrzności Bożej; 

19) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymiz oznaczona 
symbolem; 

20) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznychz zapewniający bezpieczny 
i wygodny ruch rowerowyz na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowez ścież-
ki rowerowez pasy rowerowez ulice w strefach 
ograniczonej prędkościz ulice w strefach za-
mieszkaniaz drogi wewnętrzne oraz inne po-
dobne;  

21) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona 
część terenuz na której obowiązuje inny zbiór 
ustaleń niż na pozostałej części terenu. 

§ X 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w 
skali 1:1000z o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem tożsame z 
granicami: strefy ochrony konserwatorskiejz 
strefy ochrony konserwatorskiej OWz strefy 
ochrony konserwatorskiej W i granicami ob-
szaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
X) obowiązujące ciągłe linie zabudowy; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
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5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) symbole terenów; 
7) symbol linii zabudowy; 
8) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy; 
9) symbole wydzieleń wewnętrznych; 

10) granice wydzieleń wewnętrznych; 
11) obszary przejść i przejazdów bramowych; 
12) odcinki usytuowania przejść i przejazdów 

bramowych; 
1X) obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

X. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr X do 
uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacjiz zapisanych 
w planiez inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznejz które należą do zadań własnych 
gminyz oraz zasadach ich finansowaniaz zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 
należy przez to rozumieć budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zawierający więcej niż 
dwa mieszkania lub ich zespółz a także czę-
ści budynków niemieszkalnychz w których 
znajdują się więcej niż 2 mieszkaniaz wraz z 
obiektami towarzyszącymi nienależącymi do 
innej kategorii przeznaczenia terenu; 

2) mieszkania towarzyszące – należy przez to 
rozumieć części budynków niemieszkal-
nychz w których znajdują się nie więcej niż 
2 mieszkania; 

X) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – 
należy przez to rozumieć obiekty czasowe-
go zamieszkiwania uczniówz studentów i 
pracownikówz w tym internatyz bursyz do-
my studenckie i asystenckiez wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

4) handel detaliczny wielkopowierzchniowy B 
– należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznejz przystosowane do 
przyjmowania klientówz o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2z ale nie większej 
niż 2000 m2z wraz z obiektami towarzyszą-
cymiz nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenuz z wyłączeniem stacji pa-
liw; 

5) handel detaliczny małopowierzchniowy – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznejz przystosowane do 
przyjmowania klientówz o powierzchni 
sprzedaży nie większej niż 400 m2z oraz 
punkty sprzedaży zakładówz gier losowych 
oraz loteryjnych i zakładów sportowychz 
wraz z obiektami towarzyszącymiz nienale-

żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renuz z wyłączeniem stacji paliw; 

6) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracjez baryz kawiarniez koktajl- baryz 
winiarniez pubyz stołówkiz obiekty służące 
działalności kateringowejz a także obiekty 
do nich podobnez nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

7) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
tekiz klubyz sale tanecznez kasyna i salony 
gierz kręgielniez sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

8) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowez gabinety 
wróżek i astrologówz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

9) widowiskowe obiekty kultury – należy przez 
to rozumieć teatryz operyz filharmoniez sale 
koncertowez sale widowiskowez cyrkiz kinaz 
kabaretyz planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymiz a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

10) obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kulturyz bibliotekiz 
mediatekiz wypożyczalnie filmówz centra in-
formacyjnez kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

11) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzeaz galerie sztukiz sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymiz a 
także obiekty do nich podobnez nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

12) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 
artystycznychz a także obiekty do nich po-
dobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

1X) biura – należy przez to rozumieć budynki 
lub ich częściz w których prowadzi się dzia-
łalność związaną z zarządzaniemz działaniem 
organizacjiz doradztwemz finansamiz ubez-
pieczeniamiz projektowaniemz obsługą nie-
ruchomościz wynajmemz pośrednictwemz 
prowadzeniem interesówz pracami badaw-
czo-rozwojowymiz archiwizowaniemz dzia-
łalnością wydawnicząz reklamąz tłumacze-
niamiz świadczeniem usług turystycznych 
poza udzielaniem noclegówz przetwarza-
niem i przesyłaniem informacjiz informatykąz 
przygotowywaniem programów telewizyj-
nych i radiowychz przesyłaniem przesyłekz 
administracjąz wymiarem sprawiedliwościz 
zarządzaniem obroną narodowąz policjąz 
strażą pożarną i służbami ochronyz repre-
zentowaniem państwz instytucjami między-
narodowymiz konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowychz a także podobną działal-
nośćz której nie prowadzi się w budynkach 
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lub ich częściach należących do innych ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

14) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe i 
konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymiz nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

15) hotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
goz w tym hotelez motelez pensjonatyz go-
spodyz schroniska turystycznez wraz z 
obiektami towarzyszącymiz a także obiekty 
do nich podobnez nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

16) usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskichz krawieckichz ry-
marskichz fotograficznychz introligatorskichz 
poligraficznychz jubilerskichz lutniczychz fry-
zjerskichz kosmetycznychz zegarmistrzow-
skichz pogrzebowychz ślusarskichz stolar-
skichz punkty napraw artykułów użytku 
osobistego i użytku domowegoz studia wi-
zażu i odchudzaniaz łaźnie i saunyz solariaz 
gabinety masażuz pralniez punkty wynajmu i 
wypożyczania przedmiotów ruchomychz a 
także obiekty do nich podobnez nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

17) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodniez poradniez ambulatoriaz 
ośrodki zdrowiaz gabinety lekarskiez stacje 
dializz zakłady rehabilitacji leczniczejz stacje 
krwiodawstwaz szkoły rodzeniaz gabinety 
paramedycznez a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

18) pracownie medyczne – należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznejz 
protetyki stomatologicznej i ortodoncjiz pra-
cownie ortopedycznez banki krwiz organów 
i szpiku kostnegoz a także obiekty do nich 
podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

19) edukacja – należy przez to rozumieć przed-
szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymiz z wyjątkiem szkół wyższychz  
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

20) obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiektyz w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub 
uzupełniającez w tym kursy i szkoleniaz oraz 
działalność wspomagająca proces naucza-
niaz wraz z obiektami towarzyszącymiz  
a także obiekty do nich podobnez w tym 
szkołyz nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

21) uczelnie wyższe; 
22) obiekty naukowe i badawcze – należy przez 

to rozumieć obiektyz w których prowadzi 
się działalność naukową lub badawcząz w 
tym laboratoriaz obserwatoriaz stacje mete-
orologicznez wraz z obiektami towarzyszą-
cymiz a także obiekty do nich podobnez nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

2X) terenowe urządzenia sportowe – należy 
przez to rozumieć niekryte urządzenia do 
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymiz nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

24) kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymiz nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

25) produkcja drobna – należy przez to rozu-
mieć niewielkie obiekty związane z prowa-
dzeniem działalności wytwórczejz takiez jak 
piekarniez lodziarniez cukierniez zakłady poli-
graficzne i tympodobnez w tym obiekty 
przystosowane do przyjmowania klientówz 
wraz z obiektami towarzyszącymiz a także 
obiekty do nich podobnez nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

26) produkcja; 
27) skwery; 
28) place zabaw; 
29) ulice; 
X0) place; 
X1) drogi wewnętrzne; 
X2) obiekty do parkowania; 
XX) ciągi piesze; 
X4) ciągi pieszo- rowerowe; 
X5) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną 
i radiowąz w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjnez stacje bazowe telefonii 
komórkowejz a także obiekty do nich po-
dobnez nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

X6) stacje transformatorowe; 
X7) stacje gazowe; 
X8) urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wodyz zbiorniki wodyz 
hydroforniez a także obiekty do nich podob-
nez nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

X9) urządzenia telekomunikacyjne – należy 
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjnez szafy kablowez a także obiekty do 
nich podobnez nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

40) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ściekówz zbiorniki 
ściekówz urządzenia podczyszczające ściekiz 
a także obiekty do nich podobnez nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu. 

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu: 
1) mieszkalnictwo – grupa obejmuje kategorie 

wymienione w ust. 1 pkt 1-X; 
2) usługi – grupa obejmuje kategorie wymienio-

ne w ust. 1 pkt 4–24; 
X) usługi uliczne – grupa obejmuje kategorie 

wymienione w ust. 1 pkt 5–6; 
4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje ka-

tegorie wymienione w ust. 1 pkt X0–X4; 
5) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 

obejmuje kategorie wymienione w ust. 1  
pkt X6–40. 
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X. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlanez towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

R o z d z i a ł 2 

Ustalenia mla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ukształtowania zabudowy: 

1) obowiązują szczególne wymagania architekto-
niczne dla zabudowy od strony terenów 1RDZz 
2RDZz 1RDDz 2RDDz XRDDz 4RDDz 5RDDz  
a także ulicy Łaziennejz ulicy św. Mikołajaz uli-
cy Białoskórniczej i placu mana Pawła II; 

2) budynki zawierające obiekty handlowez o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 i nie 
większej niż 2000 m2z których więcej niż 50% 
powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia 
handlu detalicznego nie mogą mieć mniej niż 
dwie kondygnacje naziemne na co najmniej 
50% ich obszaru zabudowanego Az z zastrze-
żeniem pkt X; 

X) ustalenia pkt 2 nie dotyczą obiektów zabytko-
wychz o których mowa w § 8 ust. X i 6; 

4) kryte urządzenia sportowe dopuszcza się wy-
łącznie jako wbudowane; 

5) produkcję drobną dopuszcza się wyłącznie jako 
wbudowaną; 

6)  powierzchnia użytkowa obiektów produkcji 
drobnej nie może być większa niż 200 m2; 

7)  w odniesieniu do budowli nieprzekraczalne li-
nie zabudowyz obowiązujące linie zabudowy 
i obowiązujące ciągłe linie zabudowy dotyczą 
wyłącznie nadziemnych części budowli prze-
krytych dachem; 

8) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem 
posadowionej na tereniez mierzony od poziomu 
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu 
nie może być większy niż 24 m; 

9) w odniesieniu do budynków gospodarczych 
dopuszcza się wyłącznie roboty budowlane po-
legające na przebudowiez remoncie i rozbiórce; 

10)  obszar objęty planem stanowi obszar zabudo-
wy śródmiejskiejz zgodnie z przepisami w spra-
wie warunków technicznychz jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 6 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenów: 
1) obowiązuje zagospodarowanie wnętrz bloko-

wych zielenią o wysokich walorach kompozy-
cyjnych z elementami małej architekturyz ele-
mentami rzeźbiarskimi i fontannami; 

2) letnie ogrody kawiarniane muszą przylegać do 
budynkówz w których znajdują się sale kon-
sumpcyjne lokali gastronomicznych; 

X) zakazuje się lokalizowania wolno stojących no-
śników reklamowych; 

4) konstrukcje wsporcze pod anteny mogą być 
umieszczone wyłącznie na budynku; 

5) wysokość konstrukcji wsporczych pod anteny 
umieszczonych na budynkuz mierzona od miej-
sca najwyższego punktu zamontowania kon-

strukcji wsporczej do najwyższego punktu tej 
konstrukcji wraz z anteną i urządzeniami na niej 
umieszczonymi nie może być większa niż 5 m; 

6)  zakazuje się sytuowania urządzeń technicznychz 
w tym antenz niebędących urządzeniami budow-
lanymi na elewacjach widocznych z terenów 
1RDZz 2RDZz 1RDDz 2RDDz XRDDz 4RDDz 
5RDDz a także ulicy Łaziennejz ulicy św. Mikoła-
jaz ulicy Białoskórniczej i placu mana Pawła II; 

7) obowiązuje czytelne wydzielenie chodnika i jezd-
ni. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochro-
ny i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz 
ochrony przyrody: 
1) obowiązuje zieleń dostosowana do warunków 

siedliskowych i środowiskowych oraz jej wielo-
piętrowa kompozycja; 

2) na powierzchniach niezabudowanych i nie-
utwardzonych obowiązuje zieleń; 

X) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
1Uz 2Uz XU i 4U należą do terenów w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy miesz-
kańcówz zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiskaz w zakresie ochrony przed 
hałasem. 

§ 8 

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej na 
całym obszarze objętym planem. 

2. Przedmiotem ochrony w strefiez o której mowa 
w ust. 1z jest fragment zespołu historycznego 
Stare Miastoz wpisanego do rejestru zabytków 
pod numerem 212. 

X. W strefiez o której mowa w ust. 1z ochronie 
podlegają: 

1) kamienica przy ulicy Białoskórniczej  
nr 15/16z wpisana do rejestru zabytków 
pod numerem 89; 

2)  kamienica przy ulicy Białoskórniczej nr  
17-18z wpisana do rejestru zabytków pod 
numerem 98; 

X) kamienica przy ulicy Białoskórniczej nr 19z 
wpisana do rejestru zabytków pod nume-
rem 221; 

4) kamienice przy ulicy Białoskórniczej nr 20–1z 
wpisane do rejestru zabytków pod nume-
rem 229; 

5) kamienice przy ulicy Białoskórniczej  
nr 22/2Xz wpisane do rejestru zabytków 
pod numerem 5; 

6) kamienice przy ulicy Białoskórniczej nr 
24/25z wpisane do rejestru zabytków pod 
numerem 11; 

7) kamienice przy ulicy Białoskórniczej nr 26–
27z wpisane do rejestru zabytków pod nu-
merem 222; 

8) kamienica przy ulicy Św. Mikołaja nr 1X  
i ulicy Rzeźniczej 26/27z wpisana do reje-
stru zabytków pod numerem 581; 

9)  kamienica przy ulicy Białoskórniczej nr 5z 
wpisana do rejestru zabytków pod nume-
rem 680/77 (77); 
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10) kamienica przy ulicy Białoskórniczej nr 6z 
wpisana do rejestru zabytków pod nume-
rem 278; 

11) kamienice przy ulicy Białoskórniczej nr 7z 8z 
9z wpisane do rejestru zabytków pod nume-
rem 88; 

12) kamienica przy ulicy Białoskórniczej nr 10z 
wpisana do rejestru zabytków pod nume-
rem 271; 

1X) kamienice przy ulicy św. Mikołaja nr 64 i 
Domy Hartera nr 65–68z wpisane do reje-
stru zabytków pod numerem 502/Wm; 

14) kamienica przy ulicy Ruskiej nr 18z wpisana 
do rejestru zabytków pod numerem 
1X6/5X7/Wm; 

15) budynek Towarzystwa Rredytowegoz obec-
nie poczty przy ulicy Rzeźniczej nr 28–1z 
wpisany do rejestru zabytków pod nume-
rem 51X/Wm; 

16) Dom handlowy Schlesingera przy ulicy 
Rzeźniczej nr X2–Xz wpisany do rejestru za-
bytków pod numerem 468/Wm; 

17) Dom handlowy przy ulicy Ruskiej nr 11/12z 
wpisany do rejestru zabytków pod nume-
rem 551; 

18) Szpital św. Grobu przy ulicy Razimierza 
Wielkiego nr 1 i św. Mikołaja nr 6z wpisany 
do rejestru zabytków pod numerem 207; 

19) Dom handlowy przy ulicy Ruskiej nr X2/XXz 
wpisany do rejestru zabytków pod nume-
rem 267. 

4. Dla obiektówz o których mowa w ust. Xz obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) zakazuje się nadbudowy; 
2) obowiązuje zachowanie elewacji wraz z deta-

lem architektonicznym; 
X) w przypadku podjęcia robót budowlanych 

obowiązuje przeprowadzenie prac konserwa-
torskich. 

5. W odniesieniu do muru obronnego we fragmen-
cie oficyny przy ulicy Białoskórniczej nr 2–Xz 
wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
195 obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakazuje się tynkowania i malowania; 
2) zakazuje się wybijania otworów; 
X) w przypadku podjęcia robót budowlanych 

obowiązuje przeprowadzenie prac konserwa-
torskich. 

6. W strefiez o której mowa w ust. 1z obejmuje się 
ochroną konserwatorską: 
1) kamienice przy ulicy św. Mikołaja nr 14z 15z 

16/17; 
2) kamienicę przy ulicy Białoskórniczej nr Xz 4; 
X) kamienicę przy ulicy Ruskiej nr 10; 
4) kamienice przy ulicy Rzeźniczej nr 28/X1 (ofi-

cyna)z X4; 
5) kamienice przy ulicy św. Mikołaja nr 54/55z 

56z 57z 58z 61z 62; 
6) kamienice przy ulicy Ruskiej nr 16/17 i Razi-

mierza Wielkiego nr 7z 19z 20/21z 22z 2X; 
7) kamienice przy ulicy św. Mikołaja nr 44/45 i 

Ruska nr X6z 49/50; 
8) kamienice przy ulicy Ruskiej nr X4z X5 i św. 

Mikołaja nr 46; co oznaczaz że ma zastoso-
wanie art. X1 ust. 1 ustawy z dnia 2X lipca 

200X r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162z poz. 1568 z późn. 
zm.X)) i art. X9 ust. X ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156z poz. 1118 z późn. zm.4)). 

7. W strefiez o której mowa w ust. 1z w odniesie-
niu do kamienic przy ulicy Ruskiej nr X5 i ulicy 
św. Mikołaja nr 46 oraz kamienicy przy ulicy Ru-
skiej nr X4 zakazuje się nadbudowy. 

§ 9 

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej Wz 
na całym obszarze objętym planem. 

2. Zakres ochrony w strefie ochrony konserwator-
skiej W obejmuje znajdujące się w niej zabytki 
archeologiczne średniowiecznego miasta. 

X. W strefiez o której mowa w ust. 1z obejmuje się 
ochroną konserwatorską obwód murów obron-
nych wraz z Bramą Ruską i Bramą Mikołajskąz w 
odniesieniu do których obowiązuje wyekspono-
wanie na warunkach określonych przez właści-
we służby ochrony zabytków. 

§ 10 

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej OW 
na całym obszarze objętym planemz dotyczącą 
zabytków archeologicznych. 

2. W strefiez o której mowa w ust. 1z przy realiza-
cji prac ziemnych należy przeprowadzić wyprze-
dzające badania archeologiczno-architektoniczne 
za pozwoleniem właściwych służb ochrony za-
bytków.  

§ 11 

Wyznacza się granice obszaru rehabilitacji istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznejz tożsame 
z granicami obszaru objętego planem. 

§ 12 

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 
nieruchomości tylko za zgodą właściwych służb 
ochrony zabytków. 

2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być 
mniejsza niż 2 m2. 

§ 1X 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące par-
kowania pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

obowiązuje co najmniej 0z8 miejsca postojowe-
go dla samochodów osobowych na 1 mieszka-
niez o ile ustalenia dla terenów nie stanowią ina-
czej; 

2) miejsca postojowez o których mowa w pkt 1z 
należy usytuować na tereniez na którym usytu-
owany jest obiektz któremu te miejsca towarzy-
sząz z zastrzeżeniem pkt X; 

X) miejsca postojowez o których mowa w pkt 1z 
dopuszcza się sytuować w parkingu XWz w licz-
biez o którą całkowita liczba miejsc postojowych 
w parkingu XW jest większa niż 200z o ile usta-
lenia nie stanowią inaczej; 

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne. 
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§ 14 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące infra-
struktury technicznej: 
1) dopuszcza się sytuowanie infrastruktury tech-

nicznej wyłącznie na terenach oznaczonych 
symbolami: 1RDZz 2RDZz 1RDDz 2RDDz XRDDz 
4RDDz 5RDDz z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się sytuowanie infrastruktury tech-
nicznej na terenach niewymienionych w pkt 1z 
wyłącznie w przypadkuz gdy ich prowadzenie na 
terenachz o których mowa w pkt 1z jest 
sprzeczne z przepisami odrębnymi; 

X) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z 
sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza 
się wyłącznie siecią kanalizacyjną; 

5) sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza się wy-
łącznie jako podziemne. 

§ 15 

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1RDZz 2RDZz 1RDDz 
2RDDz XRDDz 4RDDz 5RDD. 

§ 16 

Określa się wysokość stawki procentowejz na pod-
stawie której ustala się opłatęz o której mowa  
w art. X6 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 200X r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 
1) 1Uz 2Uz XUz 4U na X0%; 
2) 1RDZz 2RDZz 1RDDz 2RDDz XRDDz 4RDDz 

5RDD na X%. 

R o z d z i a ł X 

Ustalenia mla terennw 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1U ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usługiz 
b) mieszkalnictwoz 
c) skweryz 
d) place zabawz 
e) infrastruktura drogowa; 
2) uzupełniające: 
a) produkcja drobnaz z zastrzeżeniem ust. 2z 
b) urządzenia infrastruktury technicznejz 
c) telekomunikacja. 

2. W ramach przeznaczenia produkcja drobna nie 
dopuszcza się zakładów poligraficznych. 

X. Na tereniez o którym mowa w ust 1z obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) mieszkalnictwo dopuszcza się wyłącznie 
powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej; 

2) na pierwszej kondygnacji naziemnej wzno-
szonej zabudowy dopuszcza się wyłącznie 
usługi i urządzenia infrastruktury technicz-
nejz z zastrzeżeniem pkt X; 

X) dla wydzielenia wewnętrznego C obowiązu-
je co najmniej jedno przejście i jeden prze-

jazd bramowy na obszarach przejść i prze-
jazdów bramowych wskazanych na rysunku 
planuz zapewniające dostęp do wnętrza 
kwartału wyznaczonego nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy; 

4) szerokość w świetle przejazdu bramowegoz 
o którym mowa w pkt Xz nie może być 
mniejsza niż Xz6 mz a wysokość w świetle 
nie może być mniejsza niż 4z2 m; 

5) obowiązują wbudowane lub podziemne 
obiekty na odpady stałe za wyjątkiem bu-
dynkówz o których mowa w § 8 pkt X i 6; 

6) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
przy budynku lub budowliz z zastrzeżeniem 
pkt 7 lit. az 8 lit. az 9 lit. a i 10z do: 

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 2X mz 

b) najniższego punktu pokrycia dachu nie 
może być mniejszy niż 7 m; 

7) dla wydzielenia wewnętrznego A: 
a) wymiar pionowy budynku lub budowli 

przekrytej dachemz mierzony od poziomu 
terenu przy budynku lub budowli do naj-
wyżej położonej krawędzi dachuz nie 
może być mniejszy niż 14 m i nie więk-
szy niż 15 mz 

b)  obowiązuje sytuowanie ściany szczyto-
wej budynku na ciągłej obowiązującej li-
nii zabudowyz 

c) obowiązuje dach dwuspadowyz 
d)  kąt nachylenia połaci dachowych nie 

może być mniejszy niż 45° i nie większy 
niż 70°; 

8) dla wydzielenia wewnętrznego B: 
a) wymiar pionowy budynku lub budowli 

przekrytej dachemz mierzony od poziomu 
terenu przy budynku lub budowli prze-
krytej dachem do górnej krawędzi gzym-
su wieńczącegoz ściany zewnętrznej lub 
attykiz nie może być większy niż 1X m  
i nie mniejszy niż 11 m; 

b) dopuszcza się wyłącznie dach płaski o 
kącie nachylenia połaci nie większym niż 
12° lub dach stromy o kącie nachylenia 
połaci dachowych nie mniejszym niż 45° 
i nie większym niż 55°; 

9) dla wydzielenia wewnętrznego C: 
a) wymiar pionowy budynku lub budowli 

przekrytej dachemz mierzony od poziomu 
terenu przy budynku lub budowli prze-
krytej dachem do górnej krawędzi gzym-
su wieńczącegoz ściany zewnętrznej lub 
attykiz nie może być większy niż 16 m  
i nie mniejszy niż 15 mz 

b) dopuszcza się wyłącznie dach płaski o 
kącie nachylenia połaci nie większym niż 
12° lub dach stromy o kącie nachylenia 
połaci dachowych nie mniejszym niż 45° 
i nie większym niż 55°; 

10) dla wydzielenia wewnętrznego D wymiar 
pionowy budynku lub budowli przekrytej 
dachemz mierzony od poziomu terenu przy 
budynku lub budowli do najwyższego punk-
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tu pokrycia dachu nie może być większy niż 
7 m; 

11) dla wydzieleń wewnętrznych Az Bz C liczba 
kondygnacji naziemnych budynków nie mo-
że być większa niż Xz z zastrzeżeniem pkt 
12; 

12) dla wydzieleń wewnętrznych Az Bz C 
czwartą kondygnację dopuszcza się wy-
łącznie w poddaszach budynków przekry-
tych dachami o nachyleniu wszystkich po-
łaci dachowych większym niż 45°; 

1X) obiekty do parkowaniaz za wyjątkiem par-
kingów terenowych otwartychz dopuszcza 
się wyłącznie z pełną obudową zewnętrzną  
i zamykanymi otworami; 

14) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
musi stanowić co najmniej X0% wnętrza 
kwartału ograniczonego nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowyz za wyjątkiem wydzielenia 
wewnętrznego Dz przy czym co najmniej 
50% powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej musi stanowić grunt rodzimy; 

15) obowiązują urządzenia infrastruktury tech-
nicznej wyłącznie podziemne lub wbudowa-
ne za wyjątkiem wydzielenia wewnętrzne-
go D; 

16) stację transformatorową wolno stojącą do-
puszcza się wyłącznie w wydzieleniu we-
wnętrznym D; 

17)  dla wydzieleń wewnętrznych Az Bz C dla 
dachów stromych obowiązują dachy kryte 
dachówką lub innym materiałem o wysokiej 
jakości. 

4. a tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące systemu trans-
portowego: 
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenu XRDDz 5RDD oraz ulicy Łaziennej; 
2) nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowa-

nia określone w § 1X pkt X; 
X) poza wydzieleniami wewnętrznymi Az Bz C 

nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowa-
nia określone w § 1X pkt 1 i 2. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usługiz 
b) mieszkalnictwoz 
c) produkcjaz z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1z 
d) skweryz 
e) place zabawz 
f) infrastruktura drogowa; 

2) uzupełniające: 
a) produkcja drobnaz z zastrzeżeniem ust. 2 

pkt 2z 
b) urządzenia infrastruktury technicznejz 
c) telekomunikacja. 

2. W ramach przeznaczenia: 
1) produkcja – dopuszcza się wyłącznie produk-

cję wyrobów farmaceutycznych; 
2) produkcja drobna – nie dopuszcza się zakła-

dów poligraficznych. 

X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  mieszkalnictwo dopuszcza się wyłącznie 

powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej; 
2)  na pierwszej kondygnacji naziemnej wzno-

szonej zabudowy dopuszcza się wyłącznie 
usługi i urządzenia infrastruktury technicznej; 

X) produkcję dopuszcza się wyłącznie w wydzie-
leniu wewnętrznym A; 

4) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
przy budynku lub budowliz z zastrzeżeniem 
pkt 5z do: 
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 29 mz 
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie 

może być mniejszy niż 14 m; 
5) w pasie o szerokości 10 m wzdłuż linii roz-

graniczającej terenu 1RDZ wymiar pionowy 
budynku lub budowli przekrytej dachemz mie-
rzony od poziomu terenu przy budynku lub 
budowli do: 
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 26 mz 
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie 

może być mniejszy niż 9 m. 
4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 1RDZz 1RDDz 2RDDz XRDD; 
2) nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowa-

nia określone w § 1X pkt 1 i 2. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem XU ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usługiz 
b) mieszkalnictwoz 
c) skweryz 
d) place zabawz 
e) infrastruktura drogowa; 

2) uzupełniające: 
a) produkcja drobnaz z zastrzeżeniem ust. 2z 
b) urządzenia infrastruktury technicznejz 
c) telekomunikacja. 

2. W ramach przeznaczenia produkcja drobna nie 
dopuszcza się zakładów poligraficznych. 

X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) dla obowiązującej ciągłej linii zabudowyz 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1z 
dopuszcza sięz aby zewnętrzna krawędź ze-
wnętrznej ściany pierwszej kondygnacji na-
ziemnej budynku była usytuowana poza tą li-
nią lecz w odległości nie większej niż 6 m od 
tej linii; 

2) mieszkalnictwo dopuszcza się wyłącznie po-
wyżej pierwszej kondygnacji naziemnej; 

X) na pierwszej kondygnacji naziemnej wzno-
szonej zabudowy w pasie o szerokości nie 
mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczających 
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terenów 2RDZ i 4RDD dopuszcza się wyłącz-
nie usługi i urządzenia infrastruktury tech-
nicznejz z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) na każdym odcinku usytuowania przejść  
i przejazdów bramowychz wyznaczonym na 
rysunku planuz obowiązuje co najmniej jedno 
przejście i jeden przejazd bramowyz zapew-
niające dostęp do wnętrza całego kwartału; 

5) szerokość w świetle przejazdu bramowegoz o 
którym mowa w pkt 4z nie może być mniej-
sza niż Xz6 mz a wysokość w świetle nie mo-
że być mniejsza niż 4z2 m; 

6) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
przy budynku lub budowli do: 
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 24 mz za wyjątkiem 
budynków przy ulicy św. Mikołaja 58 i 
59–60z dla których nie może być większy 
niż 26 mz 

b) najniższego punktu pokrycia dachu nie 
może być mniejszy niż 9 m; 

7) zakazuje się nadbudowy budynków przy ulicy 
św. Mikołaja 58 i 59–60; 

8) na elewacjach od strony terenów 1RDZ  
i 2RDZ obowiązują podziały zharmonizowane 
z istniejącymi podziałami pierzei. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 1RDZ i 4RDD; 
2) obowiązuje parking XWz z zastrzeżeniem pkt X; 
X) nie więcej niż X0% miejsc postojowychz na 

parkingu XWz o którym mowa w pkt 2z do-
puszcza się sytuować na terenach 4U  
i 4RDD. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4U ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usługiz 
b) mieszkalnictwoz 
c) skweryz 
d) infrastruktura drogowa; 

2) uzupełniające: 
a) produkcja drobnaz z zastrzeżeniem ust. 2z 
b) urządzenia infrastruktury technicznejz 
c) telekomunikacja. 

2. W ramach przeznaczenia produkcja drobna nie 
dopuszcza się zakładów poligraficznych. 

X. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) mieszkalnictwo dopuszcza się wyłącznie po-

wyżej pierwszej kondygnacji naziemnej; 
2) na pierwszej kondygnacji naziemnej wzno-

szonej zabudowy w pasie o szerokości nie 
mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczających 
terenów 2RDZ i 4RDD dopuszcza się wyłącz-
nie usługi i urządzenia infrastruktury tech-
nicznejz z zastrzeżeniem pkt X; 

X) obowiązuje co najmniej jedno przejście i jeden 
przejazd bramowy na odcinku usytuowania 

przejścia i przejazdu bramowegoz wyznaczo-
nym na rysunku planuz zapewniające dostęp 
do budynków przy ul. św. Mikołaja 49/50z 
51–52 i 5X; 

4) szerokość w świetle przejazdu bramowegoz o 
którym mowa w pkt Xz nie może być mniej-
sza niż Xz6 mz a wysokość w świetle nie mo-
że być mniejsza niż 4z2 m; 

5) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
przy budynku lub budowli do: 
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 24 mz za wyjątkiem 
budynków przy ulicy św. Mikołaja 47/48  
i 49/50z dla których nie może być większy 
niż 25z5 mz 

b) najniższego punktu pokrycia dachu nie 
może być mniejszy niż 1X m; 

6) zakazuje się nadbudowy budynków przy ulicy 
św. Mikołaja 47/48 i 49/50; 

7) na elewacjach od strony terenu 2RDZz ulicy 
św. Mikołaja i placu mana Pawła II obowiązują 
podziały zharmonizowane z istniejącymi po-
działami pierzei. 

4. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące systemu trans-
portowego: 
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenu 4RDD i z ulicy św. Mikołaja; 
2) dopuszcza się parking XW; 
X) nie mniej niż 70% miejsc postojowych na 

parkingu XWz o którym mowa w pkt 2z do-
puszcza się sytuować na terenach XU  
i 4RDD. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RDZ ustala się następujące przeznacze-
nie – ulica. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
X) obowiązuje trasa rowerowa; 
4) obowiązuje kamienna nawierzchnia chodni-

ków. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2RDZ ustala się przeznaczenie – ulica. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje chodnik wzdłuż terenów XU i 4U; 
X) obowiązuje Ścieżka kulturowa czterech świą-

tyń na odcinku łączącym teren 4RDD z przej-
ściem bramowym w budynku przy ulicy Ru-
skiej 46; 

4) obowiązuje kamienna nawierzchnia chodnika. 

§ 2X 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RDD ustala się przeznaczenie: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr X11 –  249X1  – Poz. X7X4 

1) ulica; 
2) usługi; 
X) obiekty do parkowania. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące sposobu za-
gospodarowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2) obiekty do parkowania i usługi dopuszcza się 

wyłącznie jakopodziemne; 
X) obowiązują obustronne chodniki; 
4) obowiązuje kamienna nawierzchnia jezdni i 

chodników. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2RDD ustala się przeznaczenie: 
1) ulica; 
2) usługi; 
X) obiekty do parkowania. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2)  obiekty do parkowania i usługi dopuszcza się 

wyłącznie jako podziemne; 
X) obowiązują obustronne chodniki; 
4) obowiązuje kamienna nawierzchnia jezdni i 

chodników. 

§ 25 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem XRDD ustala się przeznaczenie: 
1) ulica; 
2) usługi; 
X) obiekty do parkowania. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2) obiekty do parkowania i usługi dopuszcza się 

wyłącznie jako podziemne; obowiązują obu-
stronne chodniki; 

X) obowiązuje kamienna nawierzchnia jezdni i 
chodników. 

§ 26 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4RDD ustala się następujące przeznacze-
nia: 
1) ulica; 
2) usługi; 
X) obiekty do parkowania. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2) obiekty do parkowania i usługi dopuszcza się 

wyłącznie jako podziemne lub usytuowane 
powyżej drugiej kondygnacji naziemnej; 

X) wymiar pionowy budynków lub budowli prze-
krytej dachemz mierzony od poziomu terenu 
przy budynku lub budowli do najwyższego 
punktu pokrycia dachu nie może być większy 
niż 24 m; 

4) obowiązuje Ścieżka kulturowa czterech świą-
tyń na odcinku łączącym ulicę św. Mikołaja z 
terenem 2RDZ; 

5) obowiązuje kamienna nawierzchnia jezdni i 
chodnika. 

§ 27 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5RDD ustala się następujące przeznacze-
nia: 
1) ulica; 
2) usługi; 
X) obiekty do parkowania. 

2. Na tereniez o którym mowa w ust. 1z obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2) obiekty do parkowania i usługi dopuszcza się 

wyłącznie jako podziemne; 
X) obowiązuje kamienna nawierzchnia jezdni i 

chodnika. 

R o z d z i a ł 4 

Przepisy uońcowe 

§ 28 
Tracą moc uchwały: 
1) Nr X/202/0X Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

12 czerwca 200X roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego centralnej części obszaru Starego 
Miasta rejonu RYNRU i PLACU SOLNEGO – 
część „A” (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 
126z poz. 2251); 

2) Nr XXXVIII/2451/05 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 19 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego południowo-zachodniej części obsza-
ru Starego Miasta – rejonu ulicy Św. Antoniego 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 117z poz. 
2481); na obszarze objętym planem. 

§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ X0 

Uchwała wchodzi w życie po upływie X0 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSRIEm 

 
MICHAŁ BOBOWIEC 

______________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz 

poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271 i Nr 214z poz. 1806z z 200X r. Nr 80z poz. 717 i Nr 162z poz. 1568z z  2004 r. Nr 102z  
poz. 1055z Nr 116z poz. 120X i Nr 167z poz. 1759z z 2005 r. Nr 172z poz. 1441 i Nr 175z poz. 1457z z 2006 r. Nr 17z  
poz. 128 i Nr 181z poz. 1XX7z z 2007 r. Nr  48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974z Nr 17Xz poz. 1218. 
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2) Zmiany wymienionej ustawy  zostały  ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6z poz. 41 i Nr 141z poz. 1492z z 2005 r. Nr 11Xz  
poz. 954 i Nr 1X0z poz. 1087z z 2006 r.  Nr 45z poz. X19 i Nr 225z poz. 16X5z z 2007 r. Nr 127z poz. 880z z 2008 r. Nr 12Xz 
poz. 80X. 

X) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z  2004 r. Nr 96z poz. 959 i Nr 2X8z poz. 2X90z z 2006 r. Nr 50z   
poz. X62  i Nr 126z poz. 875. 

4) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170z poz. 1217z z 2007 r. Nr 88z  
poz. 587z Nr  99z poz. 665z Nr 127z poz. 880z Nr 247z poz. 1844 i Nr 191z poz. 1X7Xz z 2008 r.  Nr 145z poz. 914. 

 
 

Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Miej-
suiej Wrocławia nr XXV/917/08 z mnia 
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3734) 
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Załączniu nr 2 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
Wrocławia nr XXV/917/08 z mnia  
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3734) 

 
 
 

Stwiermzenie zgomności planu z ustaleniami 
Stumium uwarunuowań i uierununw zagospomarowania 

przestrzennego Wrocławia 
 
 

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ruskiej i św. Mikołaja we Wrocławiu  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wro-
cławia przyjętego uchwałą nr LIV/X249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy 
Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8z poz. 25X). 

 
 
 
 
 

Załączniu nr 3 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
Wrocławia nr XXV/917/08 z mnia  
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3734) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag mo projeutu planu 
 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego  
w rejonie ulicy Ruskiej i św.  Mikołaja  we  Wrocławiu nie wniesiono uwag. 

 
 
 

Załączniu nr 4 mo uchwały Ramy Miejsuiej 
Wrocławia nr XXV/917/08 z mnia  
16 paźmzierniua 2008 r. (poz. 3734) 

 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zauresu infrastruu-
tury technicznej, utnre należą mo zamań własnych gminy, oraz zasamach ich finansowania, 

zgomnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznejz które należą do zadań własnych gminyz 
będą finansowane z budżetu gminyz w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiejz a także ze środków zewnętrznych. 
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3735 

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻAW SUDECKI 
NR XVII/102/2008 

z dnia 24 września 2008 r. 

w sprawie oureślenia przeznaczenia i stanmarmu oraz zasam mouonywania 
zauupu lub przyjmowania marowizny aparatury i sprzętu memycznego przez 
    Samomzielny Publiczny Gminny Ośromeu Zmrowia w Jeżowie Sumecuim 

 Na podstawie art. 18 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142z poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 42 ustawy z dnia X0 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 14z poz. 89 ze zmianami) 
Rada Gminy meżów Sudecki uchwalaz co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zakup lub przyjęcie darowizny aparatury lub 
sprzętu medycznego powinno być zgodne z 
przewidzianym w statucie zakresem udzielanych 
przez Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek 
Zdrowia – zwany dalej SP GOZ − świadczeń 
zdrowotnych lub z planami rozwojowymi zakła-
du oraz możliwościami techniczno-organiza-
cyjnymi zakładu w zakresie korzystania z zaku-
pionej lub darowanej aparatury i sprzętu me-
dycznego. 

2. Aparatura i sprzęt medycznyz o której mowa w 
ust. 1z powinny posiadać ważne świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej wydane przez jednostkę do 
tego uprawnionąz odpowiadać możliwie najwyż-
szym standardom technicznymz aktualnej wie-
dzy medycznejz spełniać wysokie standardy 
bezpieczeństwa pacjentów.  

X. Zakup aparatury i sprzętu medycznego  o warto-
ści powyżej 10.000 zł opiniuje Rada Społeczna 
SP GOZ. 

§ 2 

1. Aparatura lub sprzęt medyczny nabywany w 
drodze darowizny powinny być sprawne oraz 
posiadać sporządzoną opinię techniczną 
uwzględniającą:  
a) ocenę warunków wykorzystania darowanej 

aparatury i sprzętu medycznego przez SP 
GOZz 

b) przystosowanie pomieszczeń SP GOZ dla da-
rowanej aparatury lub sprzętu medycznego; 

c) stan techniczny aparatury i sprzętu medycz-
nego. 

2. Przedmiot darowizny powinien być wolny od 
wad prawnych i fizycznychz a w przypadku 
przyjmowania darowizny sprzętu obarczonego 
wadąz koszt usunięcia tej wady musi być znacz-
nie niższy od wartości darowizny. 

X. Przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycz-
nego może nastąpić wyłącznie na podstawie pi-
semnego oświadczenia darczyńcyz że posiada on 
tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem da-
rowizny. 

4. Przyjęcie darowizny powinno być potwierdzone 
stosowną umową stronz która nie może mieć 
charakteru umowy wiązanej. 

5. Przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycz-
nego wymaga pozytywnej opinii Rady Społecz-
nej SP GOZ. 

§ X 

1. Przy dokonywaniu zakupu lub przyjęciu darowi-
zny aparatury i sprzętu medycznego powinna 
być spełniona przynajmniej jedna z niżej wymie-
nionych przesłanek: 
a) kliniczna potrzeba stosowania technologii 

medycznej dotychczas niedostępnej w zakła-
dziez  

b) techniczna potrzeba wymiany aparatury prze-
starzałejz 

c) potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pa-
cjentom lub obsłudze. 

2. W szczególności SP GOZ może dokonać zakupu 
lub przyjąć darowiznęz jeżeli: 
a) potrzeba posiadania danej technologii me-

dycznej wynika z przeprowadzonych analiz 
epidemiologicznych oraz sytuacji w otoczeniu 
konkurencyjnym SP GOZz 

b) przeprowadzone analizy pozwalają precyzyjnie 
ustalić przewidywaną ilość  pacjentów korzy-
stających z danej technologii oraz wydajność 
aparatuz 

c) SP GOZ posiada odpowiednie warunki do in-
stalacji i użytkowania aparatury  i sprzętu 
medycznego oraz odpowiednio przeszkolony 
personelz 

d) SP GOZ posiada odpowiednie środki finanso-
we na zakup i eksploatacje aparatury i sprzę-
tu medycznegoz 

e) aparatura i sprzęt medyczny ma zapewnione 
odpowiednie warunki serwisowania. 

X. W przypadku niespełnienia przesłanek wymie-
nionych w ust. 1 i 2 zakład może dokonać zaku-
pu lub przyjąć darowiznęz jeżeli w opinii Rierow-
nika SP GOZ aparatura lub sprzęt medyczny bę-
dzie dla SP GOZ przydatnyz a zgodę na zakup 
lub darowiznę wyrazi Rada Gmina meżów Su-
decki. 

§ 4 

Zakup aparatury i sprzętu medycznego powinien 
wynikać z planu inwestycyjnego przyjętego na dany 
rok przez kierownika SP GOZ i zaopiniowanego 
przez Radę Społeczną SP GOZ. 
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§ 5 

Rierownik SP GOZ zobowiązany jest do zapewnie-
nia prowadzenia dokumentacji napraw i okreso-
wych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego. 

§ 6 

1. Rierownik SP GOZ składa Radzie Gminy meżów 
Sudecki sprawozdanie z prowadzonej działalno-
ści (zakupu i przyjęcia darowizny)do dnia 15 lu-
tego każdego roku.   

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 
a) określenie rodzaju aparatury i sprzętu me-

dycznegoz 
b) wartość aparatury i sprzętu medycznegoz 

źródła finansowania oraz informację o ujęciu 
aparatury i sprzętu medycznego w planie in-
westycyjnym w przypadku jego zakupuz  

c) darczyńcę  w przypadku darowizny)z 
d) miejsce użytkowania (określenie komórki or-

ganizacyjnej)z 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY  UBIN 
NR XXIV/128/2008 

z dnia 9 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasam umzielania i rozmiaru zniżeu tygomnio-
wego obowiązuowego wymiaru gomzin zajęć mymautycznych, wychowaw-
czych i opieuuńczych nauczycieli, utnrym powierzono stanowisua uierowni-
cze w szuołach prowamzonych przez Gminę  ubin, zasam zwalniania om obo-
wiązuu ich realizacji oraz oureślenia tygomniowego obowiązuowego 
                             wymiaru gomzin zajęć pemagognw 

 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 142z poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271z 
Nr 214z poz. 1806; z 200X r. Nr 80z poz. 717z Nr 162z poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z Nr 116z poz. 120X; z 2005 r. Nr 172z 
poz. 1441z Nr 175z poz. 1457; z 2006 r. Nr 17z poz. 128z Nr 181z 
poz. 1XX7; z 2007 r. Nr 48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974z Nr 17Xz 
poz. 1218) i art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i X oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Rarta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97z 
poz. 674z Nr 170z poz. 1218z Nr 220z poz. 1600; z 2007 r. Nr 17z poz. 95z 
Nr 80z poz. 542z Nr 102z poz. 689z Nr 158z poz. 110Xz Nr 176z poz. 12X8z 
Nr 191z poz. 1X69z Nr 247z poz. 1821)z po uzyskaniu opinii Ruratora 
Oświaty uchwala sięz co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XII/51/200X Rady Gminy Lubin  
z dnia X1 lipca 200Xr. w sprawie zasad udzielania  
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznychz wychowaw-
czych i opiekuńczych nauczycieliz którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Lubinz zasad zwalniania od 
obowiązku ich realizacji oraz określenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć peda-
gogówz zmienionej uchwałą nr XIX/99/2008 Rady 
Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2008 r. wprowadza 

się w § 1 w tabeli nr 1 w wierszu nr 4 następujące 
zmiany: 
1) w kolumnie: stanowisko kierownicze dotychcza-

sową treść: „Dyrektor przedszkola czynnego 
powyżej 5 godzin – co najmniej 2 oddziałowe-
go” zastępuje się brzmieniem: „Dyrektor przed-
szkolaz czynnego powyżej 5 godzin: co najmniej 
5 oddziałowegoz z oddziałami zamiejscowymi”; 

2) w kolumnie: tygodniowa zniżka godzin liczbę: 
„17” zastępuje się liczbą: „21”z 

X) w kolumnie: obowiązkowy tygodniowy wymiar 
zajęć liczbę: „8” zastępuje się liczbą: „4”. 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 

 

 

 

 

§ X 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ROMAN KOMARNICKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY  UBIN 
NR XXIV/129/2008 

z dnia 9 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospomarowania  
przestrzennego Gminy  ubin – obręb Chrnstniu 

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z 
poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 2Xz poz.220z Dz. U. Nr 62z poz. 558z Dz. U. 
Nr 11Xz poz. 984z Dz. U. Nr 15Xz poz. 1271z Dz. U. Nr 214z poz. 1806; 
z 200X r. Dz. U. Nr 80z poz. 717z Dz. U. Nr 162z poz. 1568; z 2004 r. Dz. 
U. Nr 102z poz. 1055z Dz. U. Nr 116z poz. 120X; z 2005 r. Dz. U. Nr 172z 
poz. 1441z Dz. U. Nr 175z poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17z poz. 128z Dz. 
U. Nr 181z poz. 1XX7; z 2007 r. Dz. U. Nr 48z poz. X27z Dz. U. Nr 1X8z 
poz. 974z Dz. U. Nr 17Xz poz. 1218)z art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 200X r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80z poz. 717 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 6z poz. 41z Dz. U. 
Nr 141z poz. 1492; z 2005 r. Dz. U. Nr 11Xz poz. 954z DZ. U. Nr 1X0z 
poz. 1087; z 2006 r. Dz. U. Nr 45z poz. X19z Dz. U. Nr 225z poz. 16X5; 
z 2007 r. Dz. U. Nr 127z poz. 880) Rada Gminy Lubin uchwalaz co następu-
je: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy ognlne 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lubinz 
uchwalonego uchwałą nr XLVI/489/2002 Rady 
Gminy Lubin z dnia 9 października 2002 r.z czę-
ści obrębu Chróstnikz w granicach opracowania 
na rysunku planu. 

2. Integralną cześć planu stanowią: 
− Rysunek planu – skala 1:1 000z załącznik nr 1z 
− Stwierdzenie zgodności planu miejscowego  

z ustaleniami studiumz oraz rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu – załącznik nr 2z 

− Sposób realizacjiz zapisanych w planiez inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

– załącznik nr X. 
X. Użyte w tekście niniejszej uchwały oraz w ry-

sunku planu określenia oznaczają: 

− funkcja podstawowa – takie przeznaczenie 
które winno przeważać na terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymiz 

− funkcja dopuszczalna – przeznaczenie inne 
niż podstawowez pod warunkiem że po-
wierzchnie zajmowane przez funkcje dodat-
kowe nie będą przeważać na danym tereniez 

− działalność produkcyjno-usługowa – komer-
cyjna działalność gospodarczaz w tym także 
przedsięwzięcia dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu oddziaływania na środowi-
sko może być wymagany na podstawie prze-
pisów odrębnych. 

− usługi nieuciążliwe – przedsięwzięcia które 
nie wymagają sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko i nie są zaliczone wg 
przepisów odrębnych do przedsięwzięć dla 
których obowiązek sporządzenia raportu mo-
że być wymaganyz 

− wskaźnik zabudowy działki – wielkość po-
wierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działkiz 
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− wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 
wielkość powierzchni biologicznie czynnej w 
stosunku do powierzchni działkiz 

− nieprzekraczalna linia zabudowy – linia okre-
ślająca na rysunku planu minimalną odległość 
projektowanych budynków od granicy działki. 

R o z d z i a ł   II 

Przeznaczenie i zasamy zagospomarowania terennw 

§ 2 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UMN 
1. mako funkcję podstawową ustala się działalność 

produkcyjno-usługowąz z dopuszczalną funkcją 
mieszkaniową. 
Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznejz niezbędnych dla obsługi 
terenów działalności gospodarczej i mieszkalnic-
twa. 
Dopuszcza się modernizacjęz rozbudowę i prze-
budowę budownictwa istniejącegoz jak również 
zmianę sposobu użytkowania budynkówz pod 
warunkiem zachowania zasad określonych w 
ust. X i 4. 

2. Ustala się: 
− trwałą adaptację istniejącego zespołu budyn-

ków usługowo-produkcyjnych oraz budow-
nictwa mieszkaniowegoz 

− okalizację budynku produkcyjno-usługowego 
z dopuszczalną funkcją mieszkaniową na 
działce plombowej nr X28/X. 

X. W odniesieniu do nowej zabudowy obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania: 
− maksymalną wysokość budynków mieszkal-

nych ustala się na 2 kondygnacje naziemne 
plus poddasze użytkowez dachy strome o 
spadkach połaci dachowych mieszczących 
się w przedziale X00 – 500z kryte dachówką 
ceramiczną lub materiałami imitującymi da-
chówkęz 

− maksymalną wysokość budynków działalno-
ści gospodarczej ustala się na 2 kondygnacje 
naziemnez dach stromy nawiązujący do bu-
dynków mieszkalnychz z dopuszczeniem da-
chów płaskichz 

− obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem DW oraz drogi lokalnej 
zlokalizowanej w północno-zachodniej części 
opracowaniaz 

− budynek realizowany na działce plombowejz 
winien nawiązywać formą i gabarytami do 
zabudowy istniejącejz linia zabudowy – zgod-
nie z rysunkiem planuz 

− obowiązuje zakaz realizacji budownictwa za-
grodowego. 

4. Wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowiskoz wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowi-
sko w rozumieniu przepisów o ochronie środo-
wiska. Istniejąca i projektowana działalność go-
spodarcza nie może powodować ponadnorma-
tywnego obciążenia środowiska naturalnego po-
za granicami działki do której przedsiębiorca po-
siada tytuł prawny. 

§ X 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MU 
1. mako funkcję podstawową ustala się mieszkal-

nictwo jednorodzinne. 
Dopuszcza się realizację nieuciążliwych usług 
wbudowanych w budynek mieszkalny. 
Dopuszcza się modernizacjęz rozbudowę i prze-
budowę budynków istniejących jak również 
zmianę ich sposobu użytkowania pod warun-
kiem zachowania podstawowej i dopuszczalnej 
funkcji terenu oraz zasad określonych w ust. 2  
i X 
Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznejz niezbędnych dla obsługi 
terenu mieszkalnictwa i usług. 

2. Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania: 
− w odniesieniu do nowej zabudowy maksy-

malną wysokość budynków mieszkalnych 
ustala się na 2 kondygnacje naziemnez plus 
poddasze użytkowez dachy strome o spad-
kach połaci dachowych mieszczących się w 
przedziale X00 – 500z kryte dachówką cera-
miczną lub materiałami imitującymi dachów-
kęz 

− maksymalną wysokość nowych budynków 
gospodarczych ustala się na 1 kondygnację 
naziemną z możliwością zagospodarowania 
poddaszaz dachy strome nawiązujące do bu-
dynków mieszkalnychz 

− bsługa komunikacyjna południowej części te-
renu z drogi pieszo-jezdnej oznaczonej a ry-
sunku planu symbolem DPJz pozostałej części 
z drogi lokalnej zlokalizowanej w północno- 
-zachodniej części opracowaniaz 

− dległości projektowanych budynków od ulic – 
zgodne z rysunkiem planuz 

− odniesieniu do nowej zabudowy maksymalny 
wskaźnik powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki wynosi 0z4 przy czym co 
najmniej 40% działki musi stanowić po-
wierzchnię biologicznie czynnąz 

− na działkachz na których będzie prowadzona 
działalność usługowa należy zapewnić odpo-
wiednią ilość miejsc parkingowych. 

X. Ustala się następujące zasady podziału na działki 
budowlane: 
− minimalną wielkość nowej działki ustala się 

na 1000 m2 z tolerancją do 10%z 
− dla każdej działki wymagany jest dostęp do 

drogi publicznej. W przypadku braku takiej 
możliwości dopuszcza się tworzenie dróg 
wewnętrznych lub ustanowienie służebności 
drogowej. 

4. Ewentualna uciążliwość zakładu usługowego nie 
może przekroczyć granic działki do której inwe-
stor posiada tytuł prawny. 
Wprowadza się zakaz lokalizowania usług wy-
magających wielokrotnej obsługi transportowej i 
ciężkiego transportu dostawczego. 
Wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowiskoz wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowi-
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sko w rozumieniu przepisów o ochronie środo-
wiskaz jak również przedsięwzięć dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być wy-
magany. 

§ 4 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MU 
1. mako funkcję podstawową ustala się mieszkal-

nictwo jednorodzinne. 
Dopuszcza się realizację nieuciążliwych usług 
wbudowanych w budynek mieszkalny. 
Dopuszcza się modernizacjęz rozbudowę i prze-
budowę budynków istniejącychz jak również 
zmianę ich sposobu użytkowania pod warun-
kiem zachowania podstawowej i dopuszczalnej 
funkcji terenu oraz zasad określonych w ust. 2  
i X. 
Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznejz niezbędnych dla obsługi 
terenu mieszkalnictwa i usług. 

2. Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania: 
− maksymalną wysokość budynków mieszkal-

nych ustala się na 2 kondygnacje naziemnez 
plus poddasze użytkowez dachy strome o 
spadkach połaci dachowych mieszczących 
się w przedziale X00 – 500z kryte dachówką 
ceramiczną lub materiałami imitującymi da-
chówkęz 

− maksymalną wysokość nowych budynków 
gospodarczych ustala się na 1 kondygnację 
naziemną z możliwością zagospodarowania 
poddaszaz dachy strome nawiązujące do bu-
dynków mieszkalnychz 

− obsługa komunikacyjna poprzez drogę we-
wnętrzną oznaczoną na rysunku planu DW 
oraz drogę lokalną od północno-zachodniej 
strony terenu objętego planemz 

− odległości projektowanych budynków od ulic 
– zgodne z rysunkiem planuz 

− w odniesieniu do nowej zabudowy maksy-
malny wskaźnik powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki wynosi 0z4 przy czym co 
najmniej 40% działki musi stanowić po-
wierzchnię biologicznie czynnąz 

− na działkach na których będzie prowadzona 
działalność usługowa należy zapewnić odpo-
wiednią ilość miejsc parkingowych. 

X. Ustala się zakaz podziału istniejących działek na 
mniejsze działki budowlane. 
Dla każdej działki wymagany jest dostęp do dro-
gi publicznej. W przypadku braku takiej możli-
wości dopuszcza się tworzenie dróg wewnętrz-
nych lub ustanowienie służebności drogowej. 

4. Ewentualna uciążliwość zakładu usługowego nie 
może przekroczyć granic działki do której inwe-
stor posiada tytuł prawny. 
Wprowadza się zakaz lokalizowania usług wy-
magających wielokrotnej obsługi transportowej  
i ciężkiego transportu dostawczego. 
Wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowiskoz wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowi-
sko w rozumieniu przepisów o ochronie środo-

wiskaz jak również przedsięwzięć dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być wy-
magany. 

§ 5 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem Zn 
Wyznacza się teren zieleni niskiej nieurządzonej. 
Teren ten przeznaczony jest na rezerwę pod rozbu-
dowę drogi krajowej nr X. 
Ustala się adaptację istniejących urządzeń infra-
struktury technicznej. 
Dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł   III 

Zasamy obsługi uomuniuacyjnej 

§ 6 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem DW – 
droga wewnętrzna 
Ustala się następujące zasady zagospodarowania: 
− szerokość drogi 6 mz 
− stanowiska postojowe – zgodnie z rysunkiem 

planuz 
− funkcja drogi – obsługa komunikacyjna terenów 

oznaczonych symbolami UMN i 2MUz 
− adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infra-

struktury technicznejz 
− dopuszcza się realizację nowych urządzeń  

z zakresu infrastruktury technicznej niezbędnych 
dla obsługi terenu usługowo-mieszkaniowego. 

§ 7 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem DPJ 
– droga wewnętrzna pieszo-jezdna 
Ustala się następujące zasady zagospodarowania: 
− minimalna szerokość drogi – 5 mz 
− adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infra-

struktury technicznejz 
− dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń 

z zakresu infrastruktury technicznejz niezbęd-
nych dla obsługi terenów mieszkaniowo-
usługowych. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasamy obsługi w zauresie infrastruutury technicznej 

§ 8 

1. Zaopatrzenie w wodęz gazz urządzenia teleko-
munikacyjne oraz odprowadzenie ściekówz usta-
la się z istniejącej sieciz w oparciu o warunki 
określone przez operatora sieci. 

2. Wymaga się odprowadzenia wód opadowych 
poprzez kanalizację deszczową. 

X. Ponadnormatywne zanieczyszczenia ścieków lub 
wód deszczowych wymaga neutralizacji na te-
renie własnym inwestora. 

4. Ogrzewanie mieszkań i zakładów ustala się  
z indywidualnych źródeł ciepła. 
Do celów grzewczych należy używać gazu ziem-
negoz energii elektrycznejz oleju oraz innych źró-
deł ciepła o niskiej emisji zanieczyszczeń. 

5. W zakresie elektroenergetyki zakłada się prze-
niesienie istniejącej słupowej stacji transformato-
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rowej 20/0z4 kV R-961-X6z na teren oznaczony 
symbolem Zn – zgodnie z rysunkiem planu. 
Przewiduje się likwidację linii napowietrznej  
20 kV na odcinku od istniejącej stacji do najbliż-
szego słupa i realizację nowej linii kablowej do 
projektowanej stacji transformatorowej – zgod-
nie z rysunkiem planu. 
Zasilanie istniejącego i projektowanego zainwe-
stowania w energie elektryczną odbywać się 
będzie na warunkach określonych przez właści-
ciela sieci. 
Przebudowa istniejącej sieci będzie możliwa po 
uzyskaniu z Energia Pro Roncern Energetyczny 
S.A. Oddział w Legnicy warunków na przebu-
dowę tych liniiz po zawarciu stosownej umowy. 

6. Gospodarka odpadami. 
W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują przepisy odrębne i gminne. 

R o z d z i a ł   V 

Zasamy ochrony śromowisua przyromniczego  
i mziemzictwa uulturowego 

§ 9 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska 
przyrodniczego: 
1. Z uwagi na położenie terenu objętego planem w 

obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
– GZWP nr X16 „Subzbiornik Lubin” wprowadza 
się zakaz lokalizacji inwestycji mogących nega-
tywnie oddziaływać na zasoby wód podziem-
nych. 

2. Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowiskoz 
wymagających sporządzenia raportu o oddziały-
waniu na środowisko w rozumieniu ustawy 
prawo ochrony środowiska. 

X. Wprowadza się wymóg pełnego wyposażenia 
terenu w urządzenia odprowadzania ścieków 
komunalnych i wód opadowych oraz prowadze-
nia zorganizowanej gospodarki odpadami. 

4. Obowiązuje wymóg ograniczenia uciążliwości 
dla środowiska do granic działki do której inwe-
stor posiada tytuł prawny. 

5. Do celów grzewczych należy używać paliw  
o niskiej emisji zanieczyszczeń. 

§ 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów. 
Na terenie objętym planem nie występują prawnie 
chronione obszary i obiekty przyrodniczez a także 
obszary i obiekty z zakresu dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków. W razie odkrycia podczas prac 
ziemnych przedmiotuz co do którego istnieje przy-
puszczenie iż jest on zabytkiemz należy wstrzymać 
prace i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wo-
jewódzkiego Ronserwatora Zabytków lub wójta. 
Przedmiotowy teren położony jest w północnej czę-
ści złoża węgla brunatnego Legnica – Pole Północ-
ne. Z uwagi na brak decyzji w sprawie ewentualnej 
eksploatacji ww. złożaz oraz położenie terenu obję-
tego planem na obszarze zainwestowania wiejskie-
go fakt ten nie wpływa na rozstrzygnięcia planu 
przestrzennego zagospodarowania. 

R o z d z i a ł   VI 

Przepisy uońcowe 

§ 11 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości 10%. 

§ 12 

Do czasu podjęcia działalności inwestycyjnej ustala 
się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. 

§ 1X 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie X0 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ROMAN KOMARNICKI 
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Załączniu nr 1 mo uchwały Ramy Gminy  ubin 
nr XXIV/129/2008 z mnia 9 paźmzierniua  
2008 r. (poz. 3737) 
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Załączniu nr 2 mo uchwały Ramy Gminy  ubin 
nr XXIV/129/2008 z mnia 9 paźmzierniua  
2008 r. (poz. 3737) 

 
 

Stwiermzenie zgomności planu miejscowego z ustaleniami stumium 
oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag mo projeutu planu 

 
1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z usta-

leniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lubinz uchwalonego uchwałą nr XLIII/477/2002 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 czerwca 2002 r. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
Lista nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Lubin uwag do planu: 
− Żądanie zmiany zapisu § 2 ust. 4 zdanie pierwszez dotyczące zakazu lokalizowania 

obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wiskoz wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowiskoz na zapis: 
„Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowiskoz wymagających sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowiskoz w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska”. 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubin – uwaga nieuwzględniona. 

− Żądanie usunięcia z § 2 ust. 4 zapisu: „Istniejąca i projektowana działalność gospo-
darcza nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska natural-
nego poza granicami działkiz do której przedsiębiorca posiada tytuł prawny”. 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubin – uwaga nieuwzględniona 

 
 
 
 

Załączniu nr 3 mo uchwały Ramy Gminy  ubin 
nr XXIV/129/2008 z mnia 9 paźmzierniua 2008 
r. (poz. 3737) 

 
 

ROZSTRZYGNIRCIE 
 

o sposobie realizacjiz zapisanych w planiez inwestycji należących do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich realizowania 

 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 200X r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80z poz.717 ze zmianami)z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i X usta-
wy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 111 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 200X r. Nr15z poz.148 ze zmianami)z Rada Gminy  ubin rozstrzyga, co następu-
je: 
W prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego określono jedno zadanie inwestycyjnez polegające na budowie wewnętrz-
nej drogi dojazdowej oznaczonej w planie symbolem DW. 
Sposnb realizacji inwestycji: 
mednostka odpowiedzialna za realizację – Gmina Lubin. Tryb zamówień – ustawa o za-
mówieniach publicznych. Źródła finansowania – środki własne gminy. 
Orientacyjny koszt inwestycji: 1X0 000 złotych 
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UCHWAŁA RADY GMINY  UBIN 
NR XXIV/130/2008 

z dnia 9 października 2008 r. 

w sprawie warununw i trybu wspierania rozwoju sportu uwalifiuowanego  
w Gminie  ubin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 2Xz poz. 220z Nr 62z poz. 558z Nr 11Xz poz. 984z Nr 15Xz poz. 1271 
i Nr 214z poz. 1806; z 200X r. Nr 80z poz. 717z Nr 162z poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102z poz. 1055z Nr 116z poz. 120X; z 2005 r. Nr 172z 
poz. 1441z Nr 175z poz. 1457; z 2006 r. Nr 17z poz. 128z Nr 181z 
poz. 1XX7; z 2007 r. Nr 48z poz. X27z Nr 1X8z poz. 974z Nr 17Xz 
poz. 1218) oraz art. 2 ust. 2 i X ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155z poz. 1298; z 2006 r. Nr 64z poz. 448z 
Nr 1X6z poz. 970; z 2007 r. Nr X4z poz. 206z Nr 171z poz. 1208) uchwala 
sięz co następuje: 

 
 

§ 1 

Gmina Lubin wspiera rozwój sportu kwalifikowane-
go w Gminie Lubin poprzez: 
1) udzielanie wsparcia finansowegoz w formie do-

tacji celowychz na przedsięwzięcia z zakresu roz-
woju sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowa-
nym (Dz. U. Nr 155z poz. 1298 z późn. zm.). 

2) udostępnianie bazy sportowejz będącej w dys-
pozycji gminy Lubinz dla klubów sportowychz 
działających zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 81z poz. 889 ze zmianami) w celu realizacji 
ich zadań – zwane dalej klubami sportowymi. 

§ 2 

Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu kwa-
lifikowanego mogą otrzymywać kluby sportowez 
które: 
1) posiadają licencję w danej dyscyplinie sportuz 
2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym lub prowadzonym przez polski 
związek sportowyz 

X) posiadają osiągnięcia sportowe w rokuz w któ-
rym dotacja ma być udzielona lub w roku po-
przedzającym rok przyznania dotacjiz 

4) zrzeszają co najmniej 70% zawodników miesz-
kających na terenie Gminy Lubin. 

§ X 

1. Przedmiotem dotacji na wsparcie działalności 
klubu sportowego (w zakresie projektu) może 
być w szczególności: 
− sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków 

bieżących klubu z tytułu przygotowań do 
współzawodnictwaz 

− sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków 
bieżących z tytułu udziału klubu w zawodach 
w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowa-
negoz 

− sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków 
bieżących z tytułu utrzymania obiektów  

i urządzeń sportowych służących uprawianiu 
sportu kwalifikowanegoz 

− sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków 
bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu 
sprzętu sportowego. 

2. Z dotacji otrzymanej przez klub sportowy na 
rozwój sportu kwalifikowanego nie mogą być fi-
nansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodnikówz tre-

nerów lub działaczy klubu sportowegoz prze-
kraczające 10% wartości przyznanej (udzie-
lonej) dotacjiz 

2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub 
sportowy zawodnikomz 

X) zapłaty kosztów ubezpieczenia zawodnika 
zrzeszonego w klubie sportowymz 

4) transferu zawodnika z innego klubu sporto-
wegoz 

5) zapłaty karz mandatów i innych opłat sank-
cyjnych nałożonych na klub sportowy lub 
zawodnika tego klubuz 

6) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej 
pożyczkiz kredytu oraz innych zadłużeń oraz 
kosztów obsługi zadłużenia. 

§ 4 

1. Wysokość środków przeznaczonych na realiza-
cję zadańz określonych w § 1 ust. 1z każdego 
roku określa uchwała budżetowa. 

2. Projekt nie może być jednocześnie dofinansowa-
ny inną dotacją udzielaną z budżetu Gminy na 
zasadach i w trybie przepisów art. 176 ustawy 
o finansach publicznych. 

§ 5 

1. Wójt Gminy Lubin podaje do publicznej wiado-
mościz poprzez zamieszczenie w Biuletynie In-
formacji Publicznej z jednoczesnym wywiesze-
niem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lu-
binz informację o terminie i miejscu składania 
wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy 
na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu 
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kwalifikowanegoz co najmniej z 14-dniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Ogłoszenie o konkursie ofert zawiera w szcze-
gólności: 
− informację o wysokości środków przeznaczo-

nych na dotacjez 
− przedmiot zgłaszanych projektów – terminy 

realizacji przedsięwzięćz termin składania 
ofert. 

X. Ogłoszenie o konkursie ofert może dopuszczać 
unieważnienie konkursu przez Wójtaz w szcze-
gólności na skutek wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującychz że zakończenie pro-
cedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie 
leży w interesie publicznym. 

§ 6 

1. Rlub występujący o przyznanie dotacji na reali-
zację zadań określonych w § X ust. 1 przedsta-
wia ofertę wykonania zadania na wnioskuz który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek powinien być podpisany przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu wnioskodawcy. 

X.  Do wniosku należy załączyć: 
a) aktualny odpis z rejestru (ważny X miesiące 

od daty wystawienia)z 
b) aktualny statut klubuz 
c) kserokopię licencji klubuz 
d) listę zrzeszonych zawodnikówz w tym miesz-

kających na terenie Gminy Lubin. 
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przy-

znaniem dotacjiz jak również dotacja przyznana 
może być w wysokości niższej niż wnioskowa-
na. 

§ 7 

1. Wniosek opiniuje komisja powołana przez Wójta 
Gminy Lubinz w skład której wchodzą członko-
wie Romisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. 

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno- 
-prawnych lub innych wad w złożonym wnioskuz 
komisja wyznacza termin i wzywa wnioskodaw-
cę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Wniosekz 
który nie został uzupełnionyz nie będzie rozpa-
trywany. 

X. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji 
podejmuje Wójt Gminy Lubin. 

4. Decyzja Wójta Gminy Lubin jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 

5. O przyznanych dotacjach powiadamia się nie-
zwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz po-
daje się wykaz do publicznej wiadomości po-
przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubin. 

§ 8 

Decyzja Wójta Gminy Lubin jest podstawą do za-
warcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania 
dotacji. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubin. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ROMAN KOMARNICKI 
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3739 

UCHWAŁA RADY GMINY WARTA BO ESŁAWIECKA 
NR XIX/130/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie upoważnienia Kierowniua Gminnego Ośromua Pomocy Społecznej 
w Warcie Bolesławiecuiej mo prowamzenia postępowania wobec młużniunw 
                                         alimentacyjnych 

 Na podstawie art. X9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142z poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 12 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. Nr 192z poz. 1X78 z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie 
Bolesławieckiej uchwalaz co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Rierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej do pro-
wadzenia postępowania wobec dłużników alimen-
tacyjnychz o których mowa w ustawie z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. Nr 192z poz. 1X78  
z późn. zm.)z a także do wydawania decyzji admini-
stracyjnych w tych sprawach. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Warta Bolesławiecka. 

§ X 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ADAM MAKSYMCZYK 
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UCHWAŁA ZARZUDU WOJEWADZTWA DO NOŚ USKIEGO 
NR 2125/III/08 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarząmu Wojewnmztwa Dolnoślą-
suiego z mnia 4 grumnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Inmyuatowego Wyuazu 
Inmywimualnych Projeutnw Kluczowych mla Regionalnego Programu 
       Operacyjnego mla Wojewnmztwa Dolnośląsuiego na lata 2007−2013 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142z poz. 1590 
z późn. zm.) z art. 60 pkt a rozporządzenia Rady (WE) nr 108X/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnegoz Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. 
Urz. UE L 210 z X1 lipca 2006); art. 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 1 
pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju (Dz. U. Nr 227z poz. 1658 z późn. zm.); zapisów Narodowych Strate-
gicznych Ram Odniesienia wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie 
(dokument referencyjny przyjęty przez RM w dniu 29 listopada 2006 r.z 
którego sektorowe elementy zostały zatwierdzone przez RE decyzją z dnia 
7 maja 2007 r. o zatwierdzeniu  niektórych elementów NSRO dla Polski 
(nr R(2007) 1984) oraz uchwały nr 25/III/06 Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−201X. 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się zmiany do Indykatowego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Rluczowych dla Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007−201X. 

§ 2 

Ujednolicona wersja Indykatowego Wykazu Indywi-
dualnych Projektów Rluczowych dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007−201Xz o którym mowa w § 
1z stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ X 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się człon-
kowi Zarządu właściwemu do spraw Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

MARSZAŁER 
WOmEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSRIEGO 

 
MAREK ŁAPIŃSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiuz 50-951 Wrocławz pl. Powstańców Warszawy 1z tel. 0-71/X40-64-74z 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w meleniej Górzez 58-506 melenia Góraz ul. Wiejska 29z tel. 0-75/764-72-99z 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicyz 59-220 Legnicaz ul. F. Skarbka Xz tel. 0-76/856-08-00 w. 401z 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychuz 58-X00 Wałbrzychz ul. Słowackiego 2Xa–24z  

tel. 0-74/849-40-70z 

2) w przypadku prenumeratyz na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzęduz 50-951 Wrocławz pl. Powstańców Warszawy 1z tel. 0-71/X40-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiuz pl. Powstańców Warszawy 1z 50-951 Wrocławz tel. 0-71/X40-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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