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 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Chocianów.  

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia  
1 stycznia 2010 r.  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Beata Rolska 
-------------------- 
1) Zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420:, 

2) Zmiany: z 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 Dz. U. Nr 56, poz. 458 , Nr 223, poz. 1463; 
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UCHWAŁA NR 475/LIX/2009  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 20 października 2009 r. 

w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2010 r. nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką 

 
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst 
jednolity; Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póź-
niejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się liczbę przeznaczonych do wy-
dania w 2010 r. nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką na 20.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Jeleniej Góry.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Hubert Papaj 
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UCHWAŁA NR XLII/414/2009  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowo-składowego  
w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej 

 
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 

pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1951 ze zmianami)1, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, 
art. 15, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)²  
w związku z uchwałą nr X/90/2007 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku  
w rejonie ulic: Piłsudskiego, Noworudzkiej i Pół-
wiejskiej” – po stwierdzeniu zgodności planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku  
w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Pół-
wiejskiej z ustaleniami określonymi w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Kłodzko”, Rada Miejska  
w Kłodzku uchwala, co następuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego objęto część obsza-
ru Miasta Kłodzko w obrębie geodezyjnym Ustro-
nie, pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Noworudzką  
i Półwiejską oraz planowaną ulicą zbiorczą łączącą 
ulice: Półwiejską i Noworudzką. 

§ 2. 1. Integralną część planu stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część 

tekstową, zawarte w rozdziałach: 
 I. − Przepisy ogólne; 
II.− Przepisy obowiązujące dla całego obszaru 

objętego planem; 
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III. − Przepisy dotyczące poszczególnych tere-
nów wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi; 

IV. − Przepisy końcowe;  
2) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 

2. Załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu – załącznik nr 2, 
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz  
o zasadach ich finansowania – załącznik nr 3. 

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysun-
ku planu są następujące oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

zabudowy lub zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) dopuszczalne kierunki obsługi komunikacyjnej 

(dostępu nieruchomości do drogi);  
5) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
6) symbole identyfikujące funkcje terenów złożone 

z: 
a) oznaczenia literowego: 

− UH – teren zabudowy usługowo-
handlowej; 

− U – teren zabudowy usługowej; 
− PUH – teren zabudowy produkcyjno- 

-usługowo-handlowej;  
− MU – teren zabudowy mieszkaniowo- 

-usługowej; 
− Z – teren zieleni izolacyjnej;  
− KDGP – pas drogi publicznej klasy GP 

(głównej o ruchu przyspieszo-
nym); 

− KDG – pas drogi publicznej klasy G 
(głównej); 

− KDZ – pas drogi publicznej klasy Z 
(zbiorczej); 

− KDL – pas drogi publicznej klasy L (lo-
kalnej); 

− KDW – teren drogi wewnętrznej;  
− KP – teren parkingu; 

b) oznaczenia liczbowego, 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie stanowią jego ustaleń i mają charakter 
informacyjny: 
1) treść podkładu mapowego; 
2) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków  

(w tym obiekty ujęte w rejestrze zabytków); 
3) stanowisko archeologiczne; 
4) istniejące i projektowane jezdnie dróg koło-

wych; 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
o: 

1) przepisach szczegółowych i odrębnych − ro-
zumie się przez to obowiązujące przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych; 

2) rysunku planu − rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej 
uchwały; 

3) terenie − rozumie się przez to teren o określo-
nym przeznaczeniu podstawowym, wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi; 

4) obszarze − rozumie się przez to obszar objęty 
planem; 

5) przeznaczeniu podstawowym − rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym − rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowa-
nie podstawowe; 

7) usługach działalności gospodarczej (komer-
cyjnych) − rozumie się przez to w szczególno-
ści usługi z zakresu handlu, gastronomii, rze-
miosła produkcyjnego i usługowego, turystyki 
i rekreacji oraz inną działalność o zbliżonym 
charakterze; 

8) usługach publicznych – rozumie się przez to 
usługi z zakresu kultury, oświaty, opieki zdro-
wotnej i społecznej, administracji, masowego 
sportu itp.  

9) uciążliwości dla środowiska − rozumie się 
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-
jące życie albo dokuczliwe dla otaczającego 
środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, zapa-
chy, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanie-
czyszczenie odpadami), które stwarzają moż-
liwość pogorszenia jego stanu, w rozumieniu 
przepisów szczególnych; 

10) usługach nieuciążliwych − rozumie się przez 
to usługi niepowodujące szkodliwości i uciąż-
liwości dla użytkowników sąsiednich terenów 
i niezaliczone według przepisów szczególnych 
do przedsięwzięć „mogących znacząco od-
działywać na środowisko”; 

11) tytule prawnym − rozumie się przez to prawo 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
prawo do dysponowania terenem oraz inne 
prawa wynikające z umów cywilnoprawnych; 

12) drogach wewnętrznych − rozumie się przez to 
istniejące i projektowane drogi dojazdowe, 
niezbędne dla zapewnienia prawidłowej ob-
sługi działek i obiektów, ale niezaliczone do 
żadnej z kategorii dróg publicznych. W sto-
sunku do nich nie występuje konieczność 
przejęcia przez właściwy organ, w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Drogi te mogą być zamknięte lub ogólnodo-
stępne. Mogą stanowić własność osób pry-
watnych lub jednostek publicznych. 

Rozdział II 

Przepisy obowiązujące dla całego obszaru  
objętego planem 

§ 5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 
1. Ustaleniami planu objęto obszary wyzna-

czone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz granicami opracowania i oznaczone symbo-
lami, których funkcje określono poniżej: 
− UH – teren zabudowy usługowo-handlowej; 
− U – teren zabudowy usługowej; 
− PUH – teren zabudowy produkcyjno-usługowo- 

-handlowej;  
− MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługo-

wej; 
− Z – teren zieleni izolacyjnej;  
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− KDGP – pas drogi publicznej klasy GP (głównej o 
ruchu przyspieszonym); 

− KDG – pas drogi publicznej klasy G (głównej); 
− KDZ – pas drogi publicznej klasy Z (zbiorczej); 
− KDL – pas drogi publicznej klasy L (lokalnej); 
− KDW − teren drogi wewnętrznej;  
− KP − teren parkingu; 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się przeznaczenie podstawowe określone, a w 
uzasadnionych przypadkach określa się przezna-
czenie dopuszczalne oraz warunki ich dopuszcze-
nia ustalone w dalszej części niniejszej uchwały. 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego oraz parametrów  
       i wskaźników kształtowania zabudowy 

§ 6. W celu zachowania ładu przestrzennego,  
a w szczególności stworzenia charakteru podmiej-
skiego centrum wielofunkcyjnego, ustala się zasa-
dy kształtowania zabudowy obowiązujące na ca-
łym obszarze opracowania: 

1. Obiekty budowlane mogą być realizowane 
wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel 
w niniejszym planie, z zachowaniem określonego 
w rozdziale III przeznaczenia i warunków zabudo-
wy. 

2. W obrębie terenów zieleni „Z” dopuszcza 
się jedynie: 
1) lokalizację niezbędnych obiektów związanych  

z infrastrukturą techniczną publiczną; 
2) lokalizację dróg pieszych i rowerowych oraz 

służących gospodarce wodnej, parkowej lub le-
śnej; 

3) lokalizację elementów lub budowli niekubatu-
rowych służących reklamie na terenie Z 1. 

3. Usytuowanie budynków lokalizowanych  
w obrębie grup istniejącej zabudowy lub w ich 
sąsiedztwie winno nawiązywać do formy dominu-
jącej, a w szczególności uwzględniać przeważający 
kąt położenia w stosunku do dróg publicznych  
i zachowanie linii zabudowy (w przypadkach po-
zwalających na jej ustalenie). 

4. W obrębie terenów niezabudowanych zale-
ca się sytuowanie budynków równolegle do dróg 
publicznych, z uwzględnieniem warunków właści-
wego (korzystnego) naświetlenia pomieszczeń 
oraz nasłonecznienia działek. 

5. Sposób usytuowania projektowanych bu-
dynków winien uwzględniać: 
1) utrzymanie nieprzekraczalnych linii zabudowy 

określonych na rysunku planu; 
2) zapewnienie dostępu do światła, dostępu do 

dróg publicznych, dostępu do wody pitnej oraz 
innych niezbędnych przyłączy infrastruktury 
technicznej dla istniejących i projektowanych 
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na 
sąsiednich działkach; 

3) wymogi wynikające z przepisów szczególnych  
i odrębnych dotyczące sytuowania budynków w 
stosunku do granic działki i sąsiedniej zabudo-
wy. 

6. Na terenach MU gabaryty, forma architek-
toniczna budynków i pozostałych elementów za-
gospodarowania (mała architektura, ogrodzenia, 
zieleń) powinny być kształtowane w sposób na-
wiązujący harmonijnie do cech lokalnego krajobra-
zu i sąsiadującej zabudowy z uwzględnieniem po-
łożenia i ekspozycji. Dla zapewnienia ciągłości kul-

turowej zaleca się stosowanie form nawiązujących 
do tradycji budownictwa regionu − tzw. stylu su-
deckiego poprzez sytuację, skalę, bryłę, podziały 
architektoniczne, proporcję powierzchni murów  
i otworów oraz nawiązanie formami współcze-
snymi do lokalnej tradycji architektonicznej.  

7. Na terenach UH oraz PUH dopuszcza się 
gabaryty i formę architektoniczną obiektów współ-
czesne, wynikające z potrzeb oraz funkcji, charak-
teryzujące się wysokimi walorami architektonicz-
nymi. 

8. Wymagana forma dachu:  
1) dla zabudowy produkcyjnej, usługowej, han-

dlowej i innej − nie ustala się; 
2) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej wyma-

ga się zastosowania tradycyjnej formy dachu: 
kalenicowego, symetrycznego dwu- lub wielo-
spadowego o nachyleniu połaci w przedziale 
35−45°.     

9. Wymagana wysokość dla nowej i przebu-
dowywanej zabudowy zostaje określona dla każ-
dego terenu w formie maksymalnej ilości kondy-
gnacji. 

10. Zaleca się stosowanie naturalnych mate-
riałów elewacyjnych (drewno, kamień, cegła ce-
ramiczna, tynk szlachetny) dla całego obszaru 
obowiązuje zakaz stosowania na elewacjach pre-
fabrykowanych płyt warstwowych i siddingu. 

11. Wprowadza się zakaz stosowania od stro-
ny terenów publicznych ogrodzeń betonowych,  
w tym również prefabrykowanych, poza podmu-
rówkami lub słupkami o prostych formach. 

§ 7. W celu racjonalnego zagospodarowania  
i wykorzystania terenów ustala się parametry  
i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1. Powierzchnia zabudowy powinna wynosić 
nie więcej niż: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej 20% powierzchni 

nieruchomości; 
2) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej 30% 

powierzchni nieruchomości; 
3) dla zabudowy usługowo-handlowej, produkcyj-

nej, składowej 60% powierzchni nieruchomości; 
W przypadku przekroczenia tego procentu w zabu-
dowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy 
i budowy nowych obiektów kubaturowych. 

2. Powierzchnia biologicznie czynna powinna 
wynosić nie mniej niż: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej 60% powierzchni 

nieruchomości; 
2) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej 40% 

powierzchni nieruchomości; 
3) dla zabudowy usługowo-handlowej, produkcyj-

nej, składowej 10% powierzchni nieruchomości. 

§ 8. 1. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy kubaturowej zostały dla każdego terenu 
wyznaczone na rysunku planu. W przypadku uzu-
pełniania zabudowy, w terenach zainwestowanych 
− lukach budowlanych, można nawiązać do istnie-
jącej linii zabudowy, przekraczając wyznaczone na 
rysunku planu linie zabudowy, wyłącznie za zgodą 
zarządcy drogi. 

2. Poza wyznaczoną linię zabudowy dopuszcza 
się sytuowanie elementów „małej architektury”, 
elementów reklamowych, niekubaturowych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej itp.  
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Warunki zagospodarowania terenów dotyczące 
ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i krajobrazu 

§ 9. W celu zachowania wymogów ochrony 
środowiska przy wszelkich działaniach inwestycyj-
nych oraz innych, związanych ze zmianą funkcji  
i sposobu użytkowania terenów lub obiektów, na-
kazuje się przestrzeganie zasad określonych w 
aktualnie obowiązujących przepisach szczególnych  
i odrębnych, a ponadto ustala się: 

1. Zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy 
kubaturowej na terenach zieleni oznaczonych na 
rysunku planu „Z”. 

2. Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczonych 
według przepisów szczególnych do grupy „wyma-
gających sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko”, za wyjątkiem obiektów i urządzeń 
komunikacji  i infrastruktury technicznej, produk-
cyjnych i usługowych (w tym handlowych). 

3. Lokalizację przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być wyma-
gany, dopuszcza się na zasadach określonych  
w raporcie i tzw. decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. 

4. Dopuszcza się wyłącznie prowadzenie takiej 
działalności gospodarczej, której uciążliwość dla 
środowiska powodowana przez hałas oraz zanie-
czyszczenia powietrza, wody i gleby (w stopniu 
przekraczającym dopuszczalny poziom określony 
w przepisach szczególnych dla poszczególnych 
rodzajów zabudowy) nie przekroczy granic terenu, 
do którego prowadzący ją posiada tytuł prawny, 
lub uciążliwość dotyka sąsiedniego podobnego 
obiektu, który nie podlega ochronie wg przepisów 
odrębnych.  

5. Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych 
oraz wód deszczowych w sposób pogarszający 
stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych. 

6. Nakaz wyposażenia terenów przeznaczo-
nych dla zabudowy w sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej dla odprowadzania ścieków. Na-
kaz modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci ka-
nalizacji sanitarnej. 

7. Nakaz podczyszczania − przed odprowadze-
niem do odbiornika − wód opadowych i roztopo-
wych zgodnie z przepisami szczególnymi. Nakaz 
rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji desz-
czowej z uwzględnieniem możliwości budowy cie-
ków powierzchniowych i zbiorników tzw. małej 
retencji. 

8. Nakaz odbioru i gromadzenia odpadów  
w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na 
całym obszarze jednolitych zasad − zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o odpadach − w tym 
obowiązkiem wstępnej segregacji. 

9. Zakaz stosowania zasiarczonych paliw sta-
łych dla zaopatrzenia w ciepło obiektów realizo-
wanych; w obiektach istniejących zaleca się sukce-
sywną wymianę urządzeń grzewczych na systemy 
wykorzystujące czyste ekologicznie nośniki energii. 

§ 10. Dla zachowania równowagi przyrodni-
czej i walorów naturalnych krajobrazu ustala się: 

1. Nakaz utrzymania i ochrony istniejącej zie-
leni naturalnej: 

1) zieleni wysokiej i niskiej towarzyszącej zabudo-
wie mieszkalnej lub usługowej; 

2) pojedynczych drzew − a zwłaszcza starodrzewu 
w liniach rozgraniczających dróg (tzw. alei); za 
wyjątkiem niezbędnych cięć pielęgnacyjnych 
oraz likwidacji tych, które kolidują z realizowa-
nymi inwestycjami drogowymi; 

2. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturo-
wych poza terenami przeznaczonymi w planie na 
cele inwestycyjne. 

3. Obowiązek zachowania w odpowiednich 
proporcjach powierzchni biologicznie czynnych  
w obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy 
(jak § 7 ust. 2). Dla terenów oznaczonych symbo-
lem PUH powierzchnię niezainwestowaną należy 
przeznaczyć na cele zorganizowanej zieleni wielo-
piętrowej, z przewagą gatunków zimozielonych, 
tworzącą naturalną izolację. 

4. Przy utwardzaniu dojść i dojazdów (poza 
drogami publicznymi) zaleca się stosowanie ele-
mentów drobnowymiarowych, z preferencją dla 
materiałów naturalnych oraz innych ażurowych. 

5. Dla zwiększenia retencyjności wodnej ob-
szaru dopuszcza się budowę powierzchniowych 
lub podziemnych zbiorników wody opadowej, wy-
korzystywanej do celów gospodarczych.  

6. Nakaz kompensacji przyrodniczej w związku 
z likwidacją istniejącej roślinności. Kompensacja 
polega na obowiązku trwałego nasadzenia wielo-
krotności drzew wyciętych w trakcie realizacji da-
nej inwestycji. Obowiązek dotyczący inwestora 
powinien zostać określony w tzw. decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, wydanej na pod-
stawie przepisów szczegółowych dot. ochrony 
środowiska lub decyzji Burmistrza zezwalającej na 
wycięcie drzewa lub krzewu.    

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11. 1. W celu zachowania i ochrony istnieją-
cej w obszarze substancji zabytkowej przyjmuje się 
− stosownie do przepisów szczególnych − ochronę 
dóbr kultury. 

2. Ustala się strefę „B” ochrony konserwator-
skiej, gdzie współczesna działalność inwestycyjna, 
gospodarcza i usługowa powinna uwzględniać wy-
magania konserwatorskie. W strefie ustala się nastę-
pujące warunki dot. zagospodarowania terenu: 
1) zmiany nawierzchni dróg, zmiany i korekty 

przebiegu dróg wymagają uzgodnienia z WU-
OZ, 

2) istniejące obiekty nieobjęte ochroną, a będące 
w złym stanie technicznym powinny zostać zli-
kwidowane lub przebudowane, 

3) nową zabudowę należy dostosować do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej oraz nawiązać 
formami nowoczesnymi do lokalnej tradycji ar-
chitektonicznej i sylwety krajobrazowej przed-
mieścia Kłodzka, poprzez zachowanie szczegól-
nego rygoru i jakości architektury, 

4) obecny sposób użytkowania obiektów należy 
dostosować do wartości zabytkowych zespołu  
i poszczególnych obiektów oraz nawiązać do 
funkcji historycznej,  

5) zakazuje się lokalizacji funkcji uciążliwych, 
6) ochronie podlegają wszelkie obiekty podziem-

ne, znaleziska oraz odkryte podczas remontów 
detale architektoniczne, 
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7) wszelkie roboty budowlane wymagają opinio-
wania przez WUOZ.  

3. Ochronie podlegają obiekty wyszczególnio-
ne w gminnej (miejskiej) ewidencji obiektów za-
bytkowych: 
1) ul. Półwiejska nr 13 – wielorodzinny budynek 

mieszkalny (I poł. XX w) 
2) ul. Półwiejska nr 17 – zespół mieszkalno-

gospodarczy wraz z remizą strażacką (k. XIX w.) 
3) ul. Półwiejska nr 19 – budynek mieszkalny  

(II poł. XIX w.) 
4) ul. Półwiejska nr 21 – zespół mieszkalno-

gospodarczy (II poł. XIX w.)  
5) ul. Półwiejska nr 23 – budynek mieszkalno-

gospodarczy (II poł. XIX w.) 
6) ul. Półwiejska nr 25 – budynek mieszkalny  

(II poł. XIX w.) 
7) ul. Półwiejska nr 27 – budynek mieszkalny  

(I poł. XIX w.) 
W wymienionym zespole zabudowy mieszkanio-
wej znajdują się kapliczki i rzeźby przydrożne oraz 
pomiędzy zabudową nr 19 i 21 przy ul. Półwiejskiej 
usytuowana jest przydrożna barokowa figura  
św. Antoniego Paderewskiego z XVII w. 

4. Przyjmuje się następujące zasady ochrony 
pojedynczych obiektów architektury, małej archi-
tektury i budownictwa: 
1) obowiązuje utrzymanie obiektów w historycznej 

formie;  
2) restauracja i modernizacja techniczna winna 

polegać na dostosowaniu współczesnej funkcji 
do wartości zabytkowej; 

3) ochronie podlega starodrzew usytuowany przy 
obiektach. 

5. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczą-
ce obiektów i terenów określonych w ust. 2 i 3 
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków. 

6. Rozbiórka wymienionych w ust. 3 obiektów 
może być przeprowadzona w uzasadnionych przy-
padkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii konser-
watorskiej i wykonaniu, na koszt inwestora doku-
mentacji inwentaryzacyjnej (pomiarowo-
fotograficznej), a w razie stwierdzenia takiej po-
trzeby, również orzeczenia o stanie technicznym.  

Zasady i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie oraz zasady ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające  
                    z przepisów odrębnych 

§ 12. W celu zachowania wymogów w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej należy: 

1. Dla wszystkich budynków zapewnić możli-
wość dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi  
i dojazdy niewydzielone o parametrach spełniają-
cych wymagania określone przepisami szczegól-
nymi, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe 
(szerokość pasa dojazdu pieszo-jezdnego nie może 
być mniejsza niż 4,5 m, w tym szerokość jezdni nie 
może być mniejsza niż 3 metry).  

2. Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopa-
trzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia poża-
ru, na zasadach określonych w przepisach szczegó-
łowych. 

§ 13. 1. W celu zapewnienia właściwych wa-
runków ochrony przed hałasem wyróżnia się tere-

ny dopuszczające zabudowę mieszkaniową ozna-
czone w planie symbolami MU i U, 

2. Na obszarach sąsiadujących z terenami 
(obiektami) wymienionymi w ust. 1 wprowadza się 
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących spowo-
dować przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego w przepisach szczególnych.  
W przypadku obiektów istniejących, o przekroczo-
nym dopuszczalnym poziomie hałasu, należy 
opracować program działań, których celem jest 
dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. 

§ 14. 1. W celu ochrony przed promieniowa-
niem elektromagnetycznym ustala się strefy tech-
niczne napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokich i średnich napięć: 
1) 10 metrów wzdłuż linii 20 kV (po 5 m od osi 

linii); 
2) 6 metrów wzdłuż linii niskiego napięcia (po 3 m 

od osi linii). 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ustala 

się strefę techniczną o szerokości 20 metrów 
wzdłuż gazociągu średnioprężnego (po 10 m od 
osi linii); 

Ustalenia dotyczące sposobów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów 

§ 15. 1. W pasach linii rozgraniczających pla-
nowanych dróg publicznych dopuszcza się użyt-
kowanie terenów na dotychczasowych zasadach, 
bez możliwości wprowadzania nowej zabudowy, 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być 
w przyszłości wykorzystane na cele modernizacji 
drogi do wymaganych parametrów, stosownie do 
zamierzeń zarządcy, 

3. W terenie U dopuszcza się dotychczasowy 
mieszkalny sposób użytkowania istniejącego bu-
dynku do czasu zmiany na zgodny z funkcją usta-
loną w planie.   

Zasady i warunki podziału terenów na działki  
budowlane lub ich scalania 

§ 16. Ustala się zasady i warunki wiążące przy 
podziale gruntów na tereny i działki budowlane lub 
scalania działek: 

1. Powierzchnia terenów lub działek dla pro-
jektowanych usług i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej powinna być dostosowana do założonego 
programu użytkowego (z uwzględnieniem po-
wierzchni dla obiektów i urządzeń towarzyszących 
− w tym parkingów) z zachowaniem wymogów 
określających maksymalną powierzchnię zabudo-
wy oraz biologicznie czynną określone w § 7 ust. 1 
i 2. 

2. Tereny i poszczególne działki muszą mieć 
zapewnione dojście i całoroczny dojazd od dróg  
i ulic publicznych bezpośrednio lub poprzez wy-
dzielenie wewnętrznych dróg dojazdowych o min. 
szerokości 10,0 metrów w liniach rozgraniczają-
cych lub po ustalonych pasach służebności dro-
gowej o min. szerokości 5 m. Dla zapewnienia do-
stępu do infrastruktury technicznej oprócz ww. 
służebności drogowej, każda działka budowlana 
powinna posiadać służebności posadowienia nie-
zbędnej sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.   

3. Podstawowy kąt położenia granic działek  
w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych 
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winien wynosić  90°; w przypadku podziałów do-
konanych w obrębie grup istniejących działek  
o innym kącie dominującym − kąt należy odpo-
wiednio dostosować. Narożniki wydzielanych dzia-
łek leżących na skrzyżowaniach dróg należy ściąć 
zgodnie z przepisami odrębnymi dla zapewnienia 
tzw. trójkątów widoczności.  

4. Projekty podziału działek położonych cał-
kowicie lub częściowo w pasie dróg publicznych 
powinny być zaopiniowane przez właściwego za-
rządcę drogi. 

5. Projekty podziału wymagające na podsta-
wie przepisów odrębnych zgodności z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
należy uznać za zgodne z tym planem, jeśli 
uwzględniają ustalone w planie linie rozgranicza-
jące tereny dopuszczające lub niedopuszczające 
zabudowy (np. linie rozgraniczające pasy dróg).   

Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji 
oraz modernizacji, rozbudowy i budowy dróg 

§ 17. 1. Obszar planu obsługiwany będzie 
przez określony w planie hierarchiczny system 
dróg publicznych i ulic uzupełniony przez drogi  
i ulice wewnętrzne (niezaliczone do żadnej z kate-
gorii dróg publicznych). 

2. Droga krajowa w ciągu drogi nr 8 (ulica Pił-
sudskiego) zachowuje wielofunkcyjny charakter, 
realizując równocześnie powiązania zewnętrzne 
klasy GP, G oraz Z − przy wykluczeniu lokalizacji 
nowych zjazdów. 

3. Droga powiatowa nr 3226 D (ulica Nowo-
rudzka) zachowuje wielofunkcyjny charakter, reali-
zując równocześnie powiązania zewnętrzne klasy 
G i Z oraz lokalne klasy L, przy ograniczeniu ilości 
zjazdów do minimum, dopuszcza się wykonanie 
pomiędzy skrzyżowaniami drogi dwóch dodatko-
wych zjazdów w układzie prawoskrętów.  

4. Droga powiatowa (ulica Półwiejska) zacho-
wuje wielofunkcyjny charakter, realizując równo-
cześnie powiązania zewnętrzne klasy Z oraz lokal-
ne klasy L i D, przy ograniczeniu ilości zjazdów do 
minimum. 

5. Drogi i ulice miejskie kategorii  L  (lokalnej) 
obsługują połączenia lokalne. 

6. Parametry techniczne dróg publicznych  
i ulic winny być sukcesywnie dostosowane do 
określonych w obowiązujących przepisach szcze-
gólnych i odrębnych − z uwzględnieniem uwarun-
kowań lokalnych, na odcinkach przebiegających  
w obszarach istniejącej zabudowy. Podstawowe 
parametry poszczególnych dróg określono w § 24. 

7. W obrębie terenów przeznaczonych pod za-
budowę układ może być, stosownie do potrzeb, 
uzupełniony o odcinki dróg i dojazdów niewydzie-
lonych. 

8. W obrębie działek przeznaczonych pod za-
budowę mieszkaniową, usługi i działalność pro-
dukcyjną należy zapewnić odpowiednią ilość 
miejsc postojowych, oraz nie mniejszą niż:  
1) dla zabudowy mieszkaniowej 1,5 miejsca/1 

mieszkanie 
2) dla zabudowy usługowej (innej niż handel)  

1,5 miejsca/50 m2 pow. użytkowej 
3) dla zabudowy handlowej 2 miejsca/50 m2  

pow. sprzedaży  
4) dla zabudowy produkcyjnej i magazynowej  

0,7 miejsca/1 zatrudnioną osobę 

Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury  
                             technicznej 

§ 18. 1. Ogólna zasada lokalizacji infrastruktu-
ry polega na poszanowaniu walorów ekonomicz-
nych terenu w aspekcie jego wykorzystania zgod-
nie z podstawowym przeznaczeniem. Wszelkie 
sieci należy lokalizować wzdłuż linii rozgraniczają-
cych lub granic nieruchomości w maksymalnym 
do nich zbliżeniu przy uwzględnieniu stosownych 
warunków technicznych.   

2. Zaopatrzenie w wodę: 
1) utrzymuje się w obszarze rozbudowany system 

zaopatrzenia w wodę (sieci, urządzenia) zapew-
niający dostawę wody do wszystkich użytkow-
ników; 

2) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwe-
stycji na cele komunalne i ochronę przeciwpo-
żarową wynikającą z przepisów szczególnych 
nastąpi poprzez rozbudowę sieci i urządzeń, 
dopuszcza się przebudowę polegającą na zmia-
nie przebiegu linii istniejących; 

3) ustala się bieżącą konserwację, remonty kapi-
talne oraz wymianę zużytych rurociągów w celu 
zmniejszenia strat w przesyle wody; 

3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
1) ustala się rozbudowę miejskiej sieci kanaliza-

cyjnej,  
2) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczo-

nych odpowiednio ścieków przemysłowych, 
komunalnych i bytowych do wód powierzch-
niowych i do ziemi; 

3) ustala się obowiązek odprowadzania wód desz-
czowych z dróg, parkingów i terenów produk-
cyjno-usługowych poprzez urządzenia do pod-
czyszczania ścieków − zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

4) z terenów przeznaczonych do zainwestowania 
wody opadowe należy odprowadzać do kanali-
zacji deszczowej lub zbiorników wymienionych 
w § 9 ust. 7. W przypadku braku kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód 
opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) na całym obszarze obowiązuje zakaz wprowa-
dzania ścieków sanitarnych do kanalizacji desz-
czowej i odwrotnie. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 
1) utrzymuje się zasilanie obszaru ze stacji elek-

troenergetycznych (GPZ) poprzez sieć rozdziel-
czą napowietrzno-kablową 20 kV i stacje trans-
formatorowe − według warunków ustalonych 
przez dysponenta urządzeń; 

2) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapo-
trzebowania w okresie perspektywicznym, wy-
nikającego ze sporządzonego bilansu energe-
tycznego, nastąpi poprzez modernizację i prze-
budowę (np. wymianę transformatorów) istnie-
jących sieci i urządzeń średniego napięcia, oraz 
budowę nowych urządzeń i odcinków linii ka-
blowych; 

3) ustala się zakaz budowy linii napowietrznych 
oraz nakaz sukcesywnego zastępowania istnie-
jących sieci napowietrznych liniami kablowymi; 

4) ustala się rozbudowę sieci niskich napięć oraz 
punktów oświetlenia ulicznego w pasach dro-
gowych i na terenach przyległych określonych 
w odpowiednich ustaleniach planu; 
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5. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny: 
1) Ustala się modernizację i budowę sieci i urzą-

dzeń przesyłu lub zaopatrzenia w gaz ziemny. 
6. Ustala się następujące zasady postępowa-

nia z odpadami wprowadzone w oparciu o przepi-
sy szczególne: 
1) organizację odbioru odpadów ze wszystkich 

gospodarstw domowych, obiektów usługowych 
i działalności gospodarczej na obszarze planu 
stosownie do obowiązujących przepisów o po-
stępowaniu z odpadami, 

2) organizację wywozu odpadów przemysłowych, 
w tym niebezpiecznych, w oparciu o indywidu-
alne uzgodnienia z poszczególnymi wytwórca-
mi; 

7. Zasady zaopatrzenia w ciepło: 
1) zaleca się stosowanie centralnych lub indywi-

dualnych, wysokosprawnych systemów z wyko-
rzystaniem atestowanych urządzeń grzewczych, 
warunek ten nie dotyczy zabudowy mieszka-
niowej, w której dopuszcza się indywidualne 
rozwiązania. 

8. Obsługa obszaru w zakresie telekomunikacji: 
1) utrzymuje się istniejący system łączności prze-

wodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci 
magistralnych i abonenckich, 

2) dopuszcza się lokalizację wieżowych urządzeń 
przekaźnikowych na terenach usługowych i przy 
spełnieniu wymogu odległość od budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub tere-
nów o przeznaczeniu w planie dopuszczającym 
lokalizację takich budynków, nie może być 
mniejsza niż 100 m.  

Rozdział III 

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów  
wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 19. 1. Dla terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi i oznaczonych symbolami „MU 1 ÷ 
MU 4” ustala się przeznaczenie podstawowe pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową z zielenią to-
warzyszącą. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające 
terenów dla realizacji: 
1) garaży, magazynów i budynków gospodarczych 

wolno stojących, przyległych lub wbudowa-
nych, 

2) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok posto-
jowych i parkingów przyobiektowych, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenów ustala się: 

1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania − 
istniejących obiektów mieszkalnych, mieszkal-
no-usługowych, usługowych, zagrodowych 
oraz budynków gospodarczych, z możliwością 
ich przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposo-
bu użytkowania − zgodnego z funkcją podsta-
wową lub uzupełniającą; 

2) obowiązek uwzględnienia warunku ogranicze-
nia jakiejkolwiek uciążliwości prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej w stosunku do obiektów 
mieszkalnych; 

3) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-
znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub 
uzupełniającą; 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych; 

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 
należy realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich usta-

leniach ogólnych planu, w tym parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 6−8; 

2) wysokość maksymalna obiektów – 3 kondygna-
cje nadziemne, w tym poddasze; 

3) wymogów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych; 

4) zharmonizowania formy architektonicznej  
z istniejącą zabudową dominującą na przedmio-
towym terenie. 

§ 20. 1. Teren wydzielony liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem „U” przeznacza się 
pod zabudowę usługową. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające 
terenu dla realizacji: 
1) garaży, magazynów i budynków gospodarczych 

wolno stojących, przyległych lub wbudowa-
nych, 

2) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok posto-
jowych i parkingów przyobiektowych, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenu ustala się: 

1) zmianę mieszkalnego sposobu użytkowania 
istniejącego budynku na zgodny z funkcją pod-
stawową lub uzupełniającą; 

2) tymczasową możliwość zachowania mieszkal-
nego sposobu użytkowania istniejącego budyn-
ku do czasu jego śmierci technicznej; 

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-
nicznej, dróg oraz parkingów; 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych; wzdłuż granic terenu oraz w miej-
scach dostępnych pomiędzy dojściami i ele-
mentami małej architektury należy wprowadzić 
zieleń o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz 
dekoracyjnym. 

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 
należy realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich usta-

leniach ogólnych planu, w tym parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 6−8; 

2) wysokość maksymalna obiektów – 3 kondygna-
cje nadziemne, w tym poddasze; 

3) wymogów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych; 

4) zharmonizowania formy architektonicznej  
z istniejącą zabudową dominującą na przedmio-
towym terenie. 

§ 21. 1. Teren wydzielony liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem „UH 1 ÷ UH 3” prze-
znacza się pod zabudowę usługowo-handlową,  
w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe  
o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające 
terenu dla realizacji: 
1) garaży, magazynów, budynków gospodarczych, 

socjalnych i technicznych wolno stojących, 
przyległych lub wbudowanych, 

2) funkcji rekreacyjnej i kulturalnej w postaci klu-
bów gier, kin itp., na terenie UH 2, 

3) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok posto-
jowych i parkingów przyobiektowych, placów 
składowych i manewrowych, 
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4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
5) na terenie oznaczonym w rysunku planu sym-

bolem UH 1 zezwala się na lokalizację stacji pa-
liw.  

3. Dla terenu ustala się: 
1) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-

znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub 
uzupełniającą, 

2) możliwość lokalizacji wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 2000 m2, 

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-
nicznej, dróg oraz parkingów, 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych; wzdłuż granic terenu oraz w miej-
scach dostępnych pomiędzy dojściami i ele-
mentami małej architektury należy wprowadzić 
zieleń o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz 
dekoracyjnym. 

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 
należy realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich usta-

leniach ogólnych planu, w tym parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 6−8; 

2) wysokość maksymalna obiektów kubaturowych 
– do 3 kondygnacji nadziemnych, natomiast dla 
urządzeń i budowli niekubaturowych, służących 
reklamie do 40 m, 

3) wymogów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

§ 22. 1. Tereny wydzielone liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolami „PUH 1 ÷ PUH 
2” przeznacza się pod zabudowę produkcyjno-
usługowo-handlową,  

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające 
terenów dla realizacji: 
a) garaży, magazynów, budynków gospodarczych, 

biurowych, socjalnych i technicznych wolno 
stojących, przyległych lub wbudowanych, 

b) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok posto-
jowych i parkingów przyobiektowych, 

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
d) na terenie oznaczonym w rysunku planu sym-

bolem PUH 2 w rejonie skrzyżowania dróg 
KDZ1 z drogą KDL1 zezwala się na lokalizację 
stacji paliw. 

3. Dla terenów ustala się: 
1) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-

znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub 
uzupełniającą, 

2) możliwość lokalizacji obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży nie większej niż 1000 m2, 

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-
nicznej, dróg oraz parkingów, 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych; wzdłuż granic terenu oraz w miej-
scach dostępnych pomiędzy dojściami i ele-
mentami małej architektury należy wprowadzić 
zieleń o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz 
dekoracyjnym. 

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 
należy realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich usta-

leniach ogólnych planu, w tym parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 6−8, 

2) wysokość maksymalna obiektów – do 3 kondy-
gnacji nadziemnych, dopuszcza się elementy 
obiektów i dominanty wyższe, warunek ten nie 
dotyczy całych obiektów,  

3) wymogów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

§ 23. 1. Tereny wydzielone liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolami „Z 1 ÷ 4” prze-
znacza się pod zieleń izolacyjną 

2. W terenach ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe jako zieleń wielo-

piętrowa urządzona,  
2) przeznaczenie uzupełniające jako tereny rekre-

acji, 
3) utrzymanie i ochronę istniejących cieków  

i urządzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną, 
stanowiącą ich otulinę biologiczną, 

4) możliwość lokalizacji niezbędnych sieci infra-
struktury technicznej, szlaków pieszych i rowe-
rowych, 

5) możliwość lokalizacji budowli niekubaturowych 
lub urządzeń służących reklamie o wysokości 
nieprzekraczającej 15,0 m. 

3. W terenach wyklucza się: 
1) lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych, 
2) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków ko-

munalnych i bytowych. 

§ 24. 1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru 
ustala się tereny dróg kołowych publicznych i we-
wnętrznych oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 
1) KDGP − istniejąca droga publiczna w ciągu dro-

gi krajowej nr 8 klasy GP (główna o ruchu przy-
spieszonym) o docelowej szerokości w liniach 
rozgraniczających określonej na rysunku planu. 
Przekrój drogi GP: 1/2 docelowo 2/2 (dwujez-
dniowy o 2 pasach ruchu); 

2) KDG − istniejąca droga publiczna w ciągu drogi 
powiatowej nr 3226 D klasy G (główna) o doce-
lowej szerokości w liniach rozgraniczających 
określonej na rysunku planu. Przekrój 1/2 lub 
1/4 (jednojezdniowy o 2 lub 4 pasach ruchu); 

3) KDZ1 − projektowana droga publiczna klasy Z 
(zbiorcza) o docelowej szerokości w liniach roz-
graniczających 20,0 m, tj. po 10,0 m licząc od 
osi jezdni określonej w rysunku planu w oby-
dwu kierunkach i przekroju 1/2 (jednojezdniowy 
o 2 pasach ruchu), 

4) KDZ2 − istniejąca droga publiczna klasy Z 
(zbiorcza) o docelowej szerokości w liniach roz-
graniczających określonej na rysunku planu  
i przekroju 1/2 (jednojezdniowy o 2 pasach ru-
chu), 

5) KDL1÷2 − projektowane drogi publiczne klasy L 
(lokalne) o docelowej szerokości w liniach roz-
graniczających określonej na rysunku planu  
i przekroju 1/2 (jednojezdniowy o 2 pasach ru-
chu), 

6) KDW1÷7 − istniejące i projektowane drogi we-
wnętrzne (niezaliczone do żadnej z kategorii 
dróg publicznych) o szerokości min. 10,0 me-
trów w liniach rozgraniczających oraz poszerze-
niami oznaczonymi na rysunku planu. W stre-
fach zabudowy istniejącej dopuszcza się od-
stępstwa wynikające z uwarunkowań, 

7) KP – istniejący parking oraz dojazd wewnętrzny. 
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2. Dla dróg kołowych publicznych i wewnętrz-
nych ustala się: 
1) utrzymanie, modernizację i rozbudowę urzą-

dzeń drogowych, korektę łuków poziomych oraz 
realizację chodników, zatok autobusowych, par-
kingów, placów do zawracania itp., dla uzyska-
nia parametrów technicznych określonych  
w przepisach szczegółowych; 

2) przebudowę skrzyżowań; 
3) budowę wydzielonych ścieżek rowerowych; 
4) umieszczanie zieleni izolacyjnej oraz tablic  

i reklam – na warunkach ustalonych przez za-
rządcę drogi; 

5) umieszczanie tablic i reklam – na warunkach 
ustalonych przez wydział Urzędu Miasta odpo-
wiedzialny za estetykę i ład przestrzenny; 

6) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci in-
frastruktury technicznej oraz pasów zieleni izo-
lacyjnej. 

3. Drogi kołowe (prócz drogi KDGP) publiczne 
należy docelowo wyposażyć w chodniki obustron-
ne o szerokości min. 1,5 m. Dla dróg wewnętrz-
nych dopuszcza się chodnik jednostronny lub roz-
wiązanie w formie ciągów pieszo-jezdnych o min. 
szerokości pasa jezdni 5 m.  

4. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości pa-
sów dróg kołowych publicznych wyznaczonych na 
rysunku planu dla istniejących dróg publicznych 
na odcinkach przebiegających przez tereny istnie-
jącej zabudowy za zgodą zarządcy drogi. 

5. Dopuszcza się na terenie KDZ1, w pasie  
o szerokości 10,0 m pomiędzy granicą opracowa-
nia planu a niezbędną szerokością linii rozgranicza-
jących drogi zbiorczej (20,0 m), wyliczoną wg zapi-
sów w § 24 ust. 1 pkt 3, lokalizację obiektów  
i urządzeń niekubaturowych, takich jak parkingi, 
zjazdy, drogi wewnętrzne niewydzielone, urządze-
nia reklamowe (pylony) itp., Zezwala się także na 
dokonywanie stosownych podziałów geodezyj-
nych służących wydzieleniu pasów, o których mo-
wa wyżej i włączeniu ich do terenów inwestycyj-
nych graniczących z tymi pasami. 

6. Nowe ogrodzenia od strony dróg publicz-
nych należy lokalizować poza wyznaczonymi na 
rysunku planu pasami dróg. 

7. Na skrzyżowaniach dróg publicznych  
w miejscach oznaczonych na rysunku planu obo-
wiązuje nakaz stosowania ścięć narożników ogro-
dzeń dla zapewnienia bezpiecznej widoczności  
w ruchu drogowym. Warunek ten dotyczy także 
zjazdów z dróg publicznych na wydzielone drogi 
wewnętrzne. 

8. Oznaczone na rysunku planu dopuszczalne 
kierunki obsługi komunikacyjnej z dróg KDL 1  
i KDL 2 nie stanowią miejsc włączenia,  

9. Dopuszcza się remonty i przebudowę istnie-
jących w pasach drogowych budynków i urządzeń  
za zgodą zarządcy drogi,  

10. Istniejące i planowane w obszarze zainwe-
stowanym drogi wewnętrzne, niestanowiące dróg 
ogólnodostępnych muszą spełniać wymagania 
wynikające z przepisów o ochronie przeciwpoża-
rowej oraz warunków technicznych dotyczących 
sytuowania obiektów.  

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 25. Ustala się stawkę procentową, służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości objętych planem, w wy-
sokości:  
1) w terenach oznaczonych symbolami MU,U –  

30% 
2) w terenach oznaczonych symbolami UH –  30%; 
3) w terenach oznaczonych symbolami PUH –  

30%; 
4) w pozostałych wydzielonych terenach − 0%. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kłodzka. 

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Piotr Brzostowicz 

______________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 ., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,Dz.U z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141,poz. 1492, Dz. U.  
z 2005 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r., Nr 127,  
poz. 880, Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/ 
/414/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 24 września 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/ 
/414/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 24 września 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku rozstrzyga,  
co następuje: 
 
 W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej  
i Półwiejskiej wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko, w okresie od 19 maja  
do 23 czerwca 2009 r., a także w okresie następnych 14 dni, nie zgłoszono żadnych uwag do projektu 
planu.  
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/ 
/414/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 24 września 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami) i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst  
Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku rozstrzyga, co nastę-
puje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 
1) Budowa dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ i KDL wraz z zewnętrznymi 

sieciami infrastruktury technicznej. 

§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy: 
1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo zamówień publicznych, itp. 
2) w oparciu o przepisy branżowe, w tym np. Prawo energetyczne, 
3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań w oparciu o wieloletnie programy branżowe rozwoju 

gminy. 

§ 3. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową 
2) z kredytów i pożyczek 
3) z obligacji komunalnych 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień. 
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