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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 286/XXXVI/09 

z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy 
 Nowej Rudy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r., Nr 201, poz. 1237, 
Nr 199, poz. 1227, Nr 220, poz. 1413), w nawiązaniu do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie nr 46/VI/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wschodniej czćści Drogosławia, w rejonie obwodnicy 
Nowej Rudy” oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 208/ 
/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 r., w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie nr 46/VI/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r., a takşe 
stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda”, 
przyjćtego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 25/IV/07 z dnia  
24 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej  
części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy, zwany dalej 

„planem” 
 
 

R o z d z i a ł   1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Plan obejmuje powierzchnić 99,40 ha. 
2. Integralną czćść planu stanowią: 

1) niniejsza uchwała; 
2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1 : 2000, 

zwany dalej „rysunkiem planu”. 
3. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcia Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie o sposobie rozpatrze-
nia nieuwzglćdnionych uwag do projektu 
planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcia Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania. 

4. Jeşeli w uchwale jest mowa o: 
1) „planie” − naleşy przez to rozumieć: usta-

lenia zawarte w niniejszej uchwale wraz  
z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały; 

2) „rysunku planu” − naleşy przez to rozu-
mieć: rysunek planu na mapie zasadniczej 
w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały; 

3) „terenie” − naleşy przez to rozumieć: ob-
szar o określonym przeznaczeniu i zasa-
dach zagospodarowania, ograniczony li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony nie-
powtarzalnym symbolem; 

4) „usługach nieuciążliwych” − naleşy przez 
to rozumieć: działalności usługowe spełnia-
jące wymogi ochrony środowiska, określo-
ne przepisami odrćbnymi oraz usługi nie-
stanowiące ŝródła uciąşliwych zapachów; 

5) „usługach chronionych” − naleşy przez to 
rozumieć: działalności usługowe, dla któ-
rych w przepisach o ochronie środowiska 
ustalono standardy jakości środowiska ta-
kie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub 
wyşsze (np. szpitale, domy opieki społecz-
nej, budynki związane ze stałym lub cza-
sowym pobytem dzieci i młodzieşy itp.); 

6) „przeznaczeniu terenu” − naleşy przez to 
rozumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, 
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zagospodarowania oraz działalności do-
puszczone na danym terenie; 

7) „przeznaczeniu podstawowym” − naleşy 
przez to rozumieć: przeznaczenie jakie mo-
şe wystćpować na działce w sposób samo-
dzielny, a jego udział musi stanowić wićcej 
niş 50% powierzchni w ramach poszcze-
gólnych działek inwestycyjnych; 

8) „przeznaczeniu towarzyszącym” − naleşy 
przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, 
jakie moşe jedynie współwystćpować  
z podstawowym przeznaczeniem terenu,  
a jego udział musi stanowić mniej niş 50% 
powierzchni w ramach poszczególnych 
działek inwestycyjnych; 

9) „obowiązującej linii zabudowy” − naleşy 
przez to rozumieć: linić ograniczającą ob-
szar, na zewnćtrznej krawćdzi której naka-
zuje sić wznoszenie budynków oraz innych 
rodzajów budowli naziemnych, niebćdą-
cych liniami przesyłowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu; 

10) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” − nale-
şy przez to rozumieć: linić ograniczającą 
obszar, na zewnćtrznej krawćdzi której do-
puszcza sić wznoszenie budynków oraz in-
nych rodzajów budowli naziemnych, nie-
bćdących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu; 

11) „zabudowie o wysokich walorach archi-
tektonicznych” − naleşy przez to rozumieć: 
zabudowć o wysokim poziomie estetycz-
nym, uzyskanym poprzez staranne ukształ-
towanie jej formy i dobór wysokiej jakości 
materiałów wykończeniowych; 

12) „reklamie” − naleşy przez to rozumieć: ta-
blice i urządzenia reklamowe bćdące no-
śnikiem informacji i promocji wizualnej  
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz  
z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami; 

13) „intensywności zabudowy – brutto” − na-
leşy przez to rozumieć: wskaŝnik, który wy-
raşa stosunek sumy powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji (liczonych po ze-
wnćtrznym obrysie murów) projektowane-
go budynku lub budynków do powierzchni 
całkowitej działki inwestycyjnej; 

14) „terenie ogólnodostępnym” − naleşy przez 
to rozumieć: tereny, do których niezaleşnie 
od formy własności naleşy zagwarantować 
swobodny dostćp; 

15) „liczbie kondygnacji” − naleşy przez to ro-
zumieć: liczbć kondygnacji uşytkowych – 
nadziemnych budynku; 

16) „działce inwestycyjnej” − naleşy przez to 
rozumieć: jedną lub zespół działek ewiden-
cyjnych, na których bćdzie sić realizowało 
inwestycjć objćtą jednym (ewentualnie 
etapowym) pozwoleniem na budowć. 

5. W odniesieniu do innych określeń uşytych w 
niniejszej uchwale, a nieujćtych w § 1 ust. 4, na-
leşy stosować definicje zgodne z obowiązują-
cymi przepisami i aktami prawnymi. 

§ 2 

1. Obowiązujące ustalenia rysunku planu: 
1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny; 
3) linie zabudowy:  

a)obowiązująca; 
b)nieprzekraczalna; 

4) przeznaczenie terenu: 
a) MW – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
b) MN – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
c) MN/U2 – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej; 
d) U1 – teren zabudowy usługowej;  
e) U3/KSU – teren zabudowy usługowej 

oraz usług komunikacji samochodowej; 
f) MN/P – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów; 

g) P – teren obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów; 

h) RO – teren rolny; 
i) RZ – teren łąk i pastwisk; 
j) ZL – teren zieleni leśnej; 
k) ZNU – teren zieleni nieurządzonej; 
l) WS – teren wód powierzchniowych – 

śródlądowych; 
m) KDG – teren dróg publicznych – klasy 

głównej; 
n) KDZ – teren dróg publicznych klasy – 

zbiorczej; 
o) KDL – teren dróg publicznych klasy – lo-

kalnej; 
p) KDD – teren dróg publicznych – klasy do-

jazdowej; 
q) KDW – teren dróg wewnćtrznych; 
r) KPJ – teren komunikacji pieszo-jezdnej; 
s) KPR – teren komunikacji pieszo-

rowerowej; 
t) KS – teren komunikacji samochodowej; 
u) IE – teren infrastruktury elektroenerge-

tycznej; 
5) elementy układu komunikacyjnego: 

a) miejsce powiązania komunikacyjnego; 
b) strefa powiązania komunikacyjnego; 

6) ochrona dóbr kultury: 
a) strefa A – ochrony konserwatorskiej; 
b) strefa K – ochrony krajobrazu kulturowe-

go; 
7) strefy i tereny ochronne: 

a) zieleń izolacyjna. 
2. Oznaczenia rysunku planu o charakterze infor-

macyjnym: 
1) ochrona przyrody − proponowane formy 

ochrony przyrody wg „Studium”: 
a) zidentyfikowane siedliska gatunków ro-

ślin i grzybów chronionych; 
b) zidentyfikowane siedliska gatunków zwie-

rząt chronionych; 
2) elementy układu komunikacyjnego: 

a) Turystyczna Droga Śródsudecka; 
b) oś drogi; 

3) infrastruktura techniczna istniejąca – elek-
troenergetyka: 
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a) stacja transformatorowa – słupowa; 
b) sieć napow. wysokiego napićcia (110 kV); 
c) sieć napow. średniego napićcia (20 kV); 
d) sieć kablowa średniego napićcia (20 kV); 

4) strefy i tereny ochronne: 
a) strefa oddziaływania linii energetycznej; 
b) orientacyjna granica zasićgu powodzi  

z lipca 1997 r.; 
c) brak symbolu – cały obszar planu znajdu-

je sić w granicy złoşa udokumentowane-
go wćgla kamiennego „Lech”. 

§ 3 

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 
1) na obszarze planu przeznaczenia terenów 

są zgodne z: § 2 ust. 1 pkt 4 oraz ustale-
niami rozdziału „Ustalenia szczegółowe”  
§ 4 ÷ § 22. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu: 
1) w zakresie lokalizowania zabudowy ustala 

sić: 
a) lokalizowanie budynków zgodnie z ro-

dzajami linii zabudowy przedstawiony-
mi na rysunku planu (linie zabudowy: 
obowiązujące, nieprzekraczalne); 

b) na działkach inwestycyjnych, na których 
wystćpuje obowiązująca linia zabudo-
wy, lokalizowanie jedynie pierwszego 
rzćdu zabudowy zgodnie z jej przebie-
giem, przy czym za pierwszy rząd zabu-
dowy nie uznaje sić budynków garaşo-
wych i gospodarczych (pozostałe bu-
dynki, w tym garaşowe i gospodarcze 
naleşy lokalizować na obszarze ograni-
czonym liniami zabudowy); 

2) moşliwość zachowania budynków: 
a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 

zabudowy przedstawionymi na rysunku 
planu, z moşliwością ich przebudowy, 
odbudowy i rozbudowy niewykraczają-
cej poza dotychczasowe linie zabudowy 
wyznaczone przez istniejące budynki, 
bćdące przedmiotem prac budowla-
nych; 

b) wyşszych niş określone w rozdziale 
„Ustalenia szczegółowe”, z moşliwością 
ich przebudowy, odbudowy i rozbudo-
wy niewykraczającej poza dotychczaso-
wą wysokość; 

3) w zakresie lokalizowania reklam ustala sić: 
a) zakaz lokalizowania reklam na: pomni-

kach oraz w promieniu 50 m od nich; na 
obiektach małej architektury (w tym: la-
tarniach); na urządzeniach technicznych 
(w tym: szafkach energetycznych, tele-
komunikacyjnych i stacjach transforma-
torowych); na drzewach; w miejscach 
i w sposób zastrzeşony dla znaków dro-
gowych lub w sposób utrudniający ich 
odczytanie; w miejscach, gdzie moşe to 
powodować utrudnienia w ruchu koło-
wym lub pieszym; 

b) zakaz lokalizowania reklam o po-
wierzchni informacyjnej i promocyjnej 
wićkszej niş: 12 m2 na terenie: KDG oraz 
wićkszej niş: 6 m2 na terenach pozosta-
łych; 

c) zakaz umieszczania wićcej niş 1 szt. ta-
blicy lub urządzenia reklamowego na 
jednej wolno stojącej konstrukcji słuşą-
cej do jego zamocowania; 

d) zakaz lokalizowania reklam w odległo-
ściach mniejszej niş: 40 m od siebie na 
terenie: KDG. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala sić obowiązek utrzymania standar-

dów emisyjnych, w tym równieş poziomu 
dŝwićku przez nowe obiekty budowlane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) na obszarze planu znajdują sić zidentyfi-
kowane siedliska gatunków: 
a) roślin i grzybów chronionych; 
b) zwierząt chronionych; 

3) w odniesieniu do zidentyfikowanych sie-
dlisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
chronionych ustala sić: 
a) zakaz prowadzenia działalności zagraşa-

jącej ciągłości istnienia gatunków wraz z 
ich siedliskami, z wykluczeniem tere-
nów: KDZ, KDL, KDD; 

b) zakaz lokalizowania nowych sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej z wyklu-
czeniem terenów: KDZ, KDL, KDD, 
MN/P; 

c) na terenie: MN/P, w granicy zidentyfi-
kowanego siedliska gatunków zwierząt 
chronionych, ustala sić zakaz lokalizo-
wania obiektów usługowych, produk-
cyjnych, składów i magazynów;  

d) zalecenie wyznaczenia w terenie szcze-
gółowych granic wystćpowania: roślin, 
grzybów oraz zwierząt chronionych; 

4) na terenie: A23.MN ustala sić obowiązek 
zachowania cieku wodnego, przy czym do-
puszcza sić jego skanalizowanie i zmianć 
przebiegu;  

5) w zakresie ochrony szaty roślinnej, stosun-
ków wodnych oraz krajobrazu kulturowego 
ustala sić: 
a) zakaz odprowadzania ścieków bytowych 

oraz technologicznych, powstałych na 
obszarze planu do wód powierzchnio-
wych, rowów melioracyjnych oraz 
wprost do gruntu; 

b) nakaz zachowania istniejącej, warto-
ściowej zieleni, w szczególności: 
− zlokalizowanej w otoczeniu zbiorni-

ków i cieków wodnych; 
− zieleni tworzącej spójny system z te-

renami zieleni leśnej; 
− szpalerów drzew zlokalizowanych  

w liniach rozgraniczających dróg (o 
ile nie bćdą one stanowiły kolizji 
podczas inwestycji polegającej na 
budowie dróg oraz obiektów z nimi 
związanymi); 
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c) na terenach: ZL przebudowć drzewosta-
nu zgodnie z wystćpującymi na nich ty-
pami siedlisk. 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) wyznacza sić strefć „A” ochrony konserwa-

torskiej, (obejmującą Dom Zdrojowy wraz  
z otoczeniem przy ul. Zdrojowisko 3, w 
tym: zespół parkowy), w jej zasićgu ustala 
sić: 
a) nakaz uzyskania opinii od właściwego 

konserwatora zabytków przed przystą-
pieniem do wszelkich prac inwestycyj-
nych; 

b) zachowanie rozczłonkowanej bryły  
z dwoma podwyşszonymi ryzalitami, 
drewnianym gankiem w fasadzie oraz 
dwuskrzydłową czćścią wschodnią; 

c) zachowanie dachów płaskich i dwuspa-
dowych z wysunićtymi okapami oraz z 
dekoracją laubzegową w partii szczytów; 

d) zachowanie ogólnej dyspozycji wnćtrz 
przyziemia Domu Zdrojowego oraz 
znajdującej sić w jego centrum dwupo-
ziomowej sali z antresolą, opartą na 
przyściennych konsolach oraz filarach, 
zachowanie stropu sali wzmocnionego 
podciągami; 

e) zachowanie rozkładu i kształtu otworów, 
wystroju elewacji, pasowego boniowa-
nia elewacji, naroşnego boniowania, 
gzymsowania, formy drewnianego gan-
ku w fasadzie oraz profilowanych tyn-
kowych obramień okiennych; 

f) zachowanie stylowej stolarki drzwiowej, 
krzyşowego podziału stolarki okiennej 
oraz stylowej, drewnianej balustrady an-
tresoli; 

g) lokalizowanie nowych obiektów i rozbu-
dowć istniejących w nawiązaniu do za-
budowy historycznej w zakresie bryły  
i kompozycji elewacji, z jednoczesną 
moşliwością stosowania technologii 
współczesnych, o wysokim standardzie 
wykończenia i wysokich walorach archi-
tektonicznych; 

h) lokalizowania obiektów małej architek-
tury jedynie w formie nawiązującej do 
historycznego otoczenia lub w formie 
współczesnej, o wysokim standardzie 
wykończenia i wysokich walorach archi-
tektonicznych; 

i) zalecenie odtworzenia dawnego basenu 
na obszarze załoşenia parkowego;  

j) odtworzenie układu alej oraz kompozycji 
nasadzeń na obszarze zespołu parkowe-
go, z jednoczesnym dopuszczeniem do-
stosowania jego programu przestrzen-
nego do współczesnych wymogów 
funkcjonalnych; 

2) wyznacza sić strefć „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, w jej zasićgu ustala sić: 
a) zakaz lokalizowania obiektów, których 

gabaryty, forma oraz kolorystyka bćdą 
dominowały w krajobrazie; 

b) nakaz kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu w nawiązaniu do 
architektonicznych tradycji lokalnych; 

c) dla istniejącej zabudowy na terenach: 
A33.MN, A35.MN, A36.MN/U2, 
A37.MN/U2 (posiadającej cechy histo-
ryczne): 
− zakaz przekształcania pierwotnej 

geometrii dachu; 
− przebudowa i rozbudowa jedynie w 

sposób nawiązujący do pierwotnego 
jej charakteru w zakresie: bryły, ma-
teriałów wykończeniowych oraz 
kompozycji elewacji; 

d) zakaz lokalizowania masztów oraz anten 
telefonii komórkowej. 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) tereny oznaczone na rysunku planu: KDG, 

KDZ, KDL, KDD, KPJ, KPR, WS wyznacza 
sić jako obszary związane z realizacją celu 
publicznego; 

2) w zakresie lokalizowania reklam, zgodnie z: 
§ 3 ust. 2 pkt 3. 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie, ustalonych na podstawie od-
rćbnych przepisów: 
1) obszar planu znajduje sić w strefie pośred-

niej ochrony ujćć wody pitnej dla m. Wro-
cławia (o mniejszych ograniczeniach w ko-
rzystaniu z wód i uşytkowaniu gruntów), w 
jej zasićgu obowiązują zasady zagospoda-
rowania zgodne z: Decyzją Urzćdu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu RLS gw  
1 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r., wg któ-
rej została ustanowiona; 

2) czćściowo obszar planu znajduje sić w pa-
sach technologicznych od linii: wysokiego 
napićcia (110 kV) oraz średniego napićcia 
(20 kV), zgodnie z rysunkiem planu, w ich 
zasićgu ustala sić moşliwość lokalizowania 
zabudowy po uzgodnieniu jej rodzaju z za-
rządcą linii energetycznej; 

3) obszar planu znajduje sić w granicach złoşa 
udokumentowanego wćgla kamiennego 
„Lech”; 

4) czćściowo obszar planu znajduje sić  
w granicy powodzi z lipca 1997 r.; 

5) na obszarze planu nie wystćpują tereny za-
groşone osuwaniem sić mas ziemnych; 

6) na obszarze planu nie wystćpują obiekty 
związanych z Obroną Cywilną; 

7) w zakresie zagospodarowania terenów  
w sąsiedztwie linii kolejowych, ustala sić: 
a) nakaz sytuowania budynków, budowli, 

drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej oraz wykonywanie robót 
ziemnych zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

b) nakaz utwardzenia placów składowych, 
dojazdów, parkingów itp. usytuowanych 
bezpośrednio przy terenach kolejowych 
i wykonanie spływu wód deszczowych 
w kierunku przeciwnym do nich; 
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c) utrzymanie na koszt inwestora ewentu-
alnych pasów przeciwpoşarowych; 

d) zakaz lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej oraz usług chronionych w zasić-
gu ponadnormatywnego oddziaływania 
akustycznego linii kolejowej bez zasto-
sowania rozwiązań ograniczających ich 
uciąşliwość akustyczną; 

e) moşliwość wykorzystania rowów od-
wadniających tereny kolejowe przez 
uşytkowników spoza PKP, za zgodą PKP, 
po przedłoşeniu projektu budowlanego 
oraz operatu wodno-prawnego; 

f) prowadzenie sieci infrastrukturalnych 
napowietrznych i podziemnych przez te-
reny kolejowe najkrótszą trasą; 

g) lokalizowanie ogrodzeń w odległości 
minimum 3 m od budowli kolejowych 
takich jak: rowy odwadniające, podto-
rze, podnóşe nasypu itp.; 

h) moşliwość lokalizowania urządzeń prze-
kaŝnikowych (w tym konstrukcji wieşo-
wych) pod warunkiem lokalizacji masztu 
(konstrukcji) w odległości wićkszej od 
obszaru kolejowego niş wynosi plano-
wana jego wysokość. 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
1) zakaz tworzenia podziałów działek inwesty-

cyjnych w stosunku do linii rozgraniczają-
cych z terenami przeznaczonymi pod ko-
munikacjć pod kątem innym niş 90 st. (z to-
lerancją: plus/minus 20 st.), dopuszcza sić 
odstćpstwa od tych parametrów jedynie w 
wypadku braku moşliwości geometrycz-
nych wynikających z ukształtowania linii 
rozgraniczających, istniejących granic dzia-
łek oraz ukształtowania terenu; 

2) moşliwość lokalizowania zabudowy na 
działkach inwestycyjnych niespełniających 
ustaleń dotyczących szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nierucho-
mości pod warunkiem, şe uzyskały one sta-
tus działek budowlanych przed wejściem 
planu w şycie lub zostały wydzielone na 
podstawie prawomocnych decyzji; 

3) moşliwość wydzielania działek o mniej-
szych wielkościach niş określone w ustale-
niach szczegółowych, w sytuacji kiedy wy-
dzielone działki zostaną przeznaczone na 
powićkszenie działek sąsiednich (poprzez 
jej scalenie), przy czym działki uzyskane w 
wyniku tego podziału i nie przewidziane na 
powićkszenie działek sąsiednich muszą 
spełniać warunki minimalnych wielkości 
określonych w ustaleniach szczegółowych; 

4) moşliwość wydzielania działek o mniej-
szych powierzchniach i szerokościach fron-
tów niş określone w ustaleniach szczegó-
łowych w sytuacji, kiedy wydzielona dział-
ka stanowić bćdzie wynik podziału, w rezul-
tacie którego czćść jej powierzchni zostanie 
przeznaczona pod tereny komunikacji; 

5) moşliwość odstćpstwa od stosowania mi-
nimalnych szerokości frontów określonych 

w ustaleniach szczegółowych dla: działek 
inwestycyjnych przylegających do placów 
do zawracania samochodów, działek na-
roşnych oraz działek wydzielanych jako 
wićksze niş minimalne określone w ustale-
niach szczegółowych; 

6) na obszarze niniejszego planu nie ustala 
sić granic obszarów wymagających scale-
nia i podziału nieruchomości. 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej: 

1) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy: dróg publicznych  
i wewnćtrznych, terenów komunikacji 
samochodowej, terenów obsługi komuni-
kacji samochodowej, terenów komunika-
cji pieszo-jezdnej i terenów komunikacji 
pieszo-rowerowej są zgodne z ustalenia-
mi rozdziału „Ustalenia szczegółowe”  
§ 10 ust. 4, § 16÷§ 20; 

2) moşliwość poszerzenia linii rozgraniczają-
cych pasów drogowych wyznaczonych na 
rysunku planu ponad wyznaczone para-
metry szerokości; 

3) w zakresie obsługi komunikacyjnej tere-
nów ustala sić: 
a) zakaz tworzenia bezpośrednich dojaz-

dów do działek budowlanych z drogi: 
KDG, za wyjątkiem dróg serwisowych 
zlokalizowanych w jej liniach rozgrani-
czających; 

b) powiązanie drogi: KDG (z wyklucze-
niem dróg serwisowych zlokalizowa-
nych w jej liniach rozgraniczających) 
jedynie w miejscach wskazanych na 
rysunku planu symbolem: „miejsce 
powiązania komunikacyjnego”; 

c) zalecenie ograniczania bezpośrednich 
dojazdów do działek budowlanych  
z drogi: KDZ; 

4) w zakresie bilansu miejsc postojowych 
ustala sić: 
a) minimalnie: 1,5 miejsca postojowego 

na 1 lokal mieszkalny w zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej (liczone 
łącznie z miejscami garaşowymi); 

b) minimalnie: 2 miejsca postojowe na 
budynek mieszkalny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (liczone łącz-
nie z miejscami garaşowymi); 

c) minimalnie: 2 miejsca postojowe na  
35 m2 powierzchni uşytkowej lokalu 
usługowego; 

d) wszystkie miejsca postojowe oraz pla-
ce manewrowe przewidziane do ob-
sługi zabudowy na terenach: MW, MN, 
MN/U2, U1, U3/KSU, MN/P, P naleşy 
lokalizować w ramach działek inwesty-
cyjnych, na której te budynki są usytu-
owane lub na specjalnie wyznaczonym 
obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie, 
do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

5) w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnćtrznego układu komunikacyjnego, 
ustala sić: 
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a) wydzielanie dojazdów do działek bu-
dowlanych, jako odrćbnych nierucho-
mości gruntowych o szerokościach 
minimum: 
− 5 m dla dojazdu do maksimum:  

2 działek; 
− 6 m dla dojazdu do maksimum:  

6 działek; 
− 8 m dla dojazdu powyşej 6 działek; 

b) wydzielanie placów do zawracania na 
dojazdach do działek o promieniu mi-
nimum: 
− 6 m dla dojazdów o długości mak-

simum: 150 m; 
− 8 m dla dojazdów o długości powy-

şej: 150 m; 
6) w zakresie zmiany przebiegu istniejących 

sieci infrastruktury technicznej ustala sić: 
a) moşliwość zmiany przebiegu istnieją-

cych sieci infrastruktury technicznej po 
uzyskaniu zgody oraz na zasadach 
określonych przez właściwych zarząd-
ców tych sieci; 

b) moşliwość zmiany przebiegu istnieją-
cych sieci w sposób powodujący 
ograniczone uşytkowanie działek, wy-
kraczające poza dotychczasowe strefy: 
techniczne, eksploatacyjne itp.; 

7) w zakresie zaopatrzenia w wodć ustala 
sić: 
a) zaopatrzenie w wodć z istniejącej  

i projektowanej sieci wodociągowej, 
na warunkach określonych przez ad-
ministratora sieci, w oparciu o ujćcia 
wody zlokalizowane na obszarze planu 
lub poza nim; 

b) moşliwość zaopatrzenia w wodć z in-
dywidualnych i grupowych ujćć wody 
zlokalizowanych na obszarze planu; 

c) zalecenie prowadzenia sieci rozdziel-
czej wodociągowej wzdłuş granic nie-
ruchomości oraz w liniach rozgranicza-
jących dróg; 

8) w zakresie unieszkodliwiania ścieków by-
towych oraz przemysłowych ustala sić: 
a) zakaz odprowadzania ścieków powsta-

łych na obszarze planu do wód po-
wierzchniowych, rowów melioracyj-
nych oraz wprost do gruntu; 

b) budowć kanalizacji sanitarnej dla 
wszystkich obszarów zainwestowania; 

c) budowć pompowni kanałowych ście-
ków stosownie do potrzeb na terenach 
dróg publicznych i wewnćtrznych oraz 
własnych inwestorów; 

d) odprowadzanie ścieków systemem 
grawitacyjno-tłocznym do oczyszczalni 
zlokalizowanej poza obszarem planu, 
na warunkach określonych przez ad-
ministratora sieci; 

e) na terenach: MN moşliwość: 
− odprowadzania ścieków z budyn-

ków do szczelnych, atestowanych 
zbiorników opróşnianych za po-
średnictwem wyspecjalizowanych 
słuşb, w wypadku braku sieci kana-

lizacyjnej przewidzianej do ich ob-
sługi; 

− stosowania przydomowych oraz 
grupowych oczyszczalni ścieków; 

f) na terenach: P moşliwość lokalizowa-
nia biologicznych oczyszczalni ścieków 
przewidzianych do obsługi terenów:  
P i MN/P; 

g) na terenach: MN/U2, U1, U3/KSU do-
puszcza sić prowadzenie działalności 
usługowej jedynie po podłączeniu bu-
dynków do kanalizacji sanitarnej; 

9) w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala sić: 
a) budowć kanalizacji deszczowej dla 

wszystkich obszarów zainwestowa-
nych; 

b) do czasu budowy kanalizacji deszczo-
wej na terenach: KDG dopuszcza sić 
powierzchniowe odprowadzanie wód 
opadowych; 

c) na terenach: P, MN/P moşliwość pro-
wadzenia działalności jedynie po wy-
konaniu na terenach własnych inwe-
storów kanalizacji deszczowej; 

d) zagospodarowywanie wód deszczo-
wych na terenach własnych inwesto-
rów; 

e) nakaz utwardzania i skanalizowania te-
renów o powierzchni pow. 0,1 ha, na 
których moşe dojść do zanieczyszcze-
nia substancjami ropopochodnymi  
i chemicznymi; 

f) nakaz neutralizowania substancji ro-
popochodnych i chemicznych na tere-
nach własnych inwestorów, przed ich 
wprowadzeniem do systemu odbioru 
wód deszczowych; 

10) w zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 
a) na terenach, których symbole rozpo-

czynają sić od litery: „A”, lokalizowa-
nie jedynie wbudowanych stacji trans-
formatorowych; 

b) na obszarze całego planu, z wyjątkiem 
warunku ustalonego w: § 3 ust. 8  
pkt 10 lit. a, budowć stacji transforma-
torowych w dowolnym standardzie, w 
tym kontenerowych stacji transforma-
torowych w odległości minimum:  
1,5 m od granicy działki; 

c) budowć, rozbudowć i modernizacjć  
(z moşliwością zmiany dotychczaso-
wego przebiegu) sieci wysokiego na-
pićcia dla obszaru całego planu, sto-
sownie do potrzeb; 

d) na terenach, których symbole rozpo-
czynają sić od litery: „A” budowć, roz-
budowć i modernizacjć (z moşliwością 
zmiany dotychczasowego przebiegu) 
sieci rozdzielczej średniego i niskiego 
napićcia na sieć w wykonaniu kablo-
wym, stosownie do potrzeb, w wyniku 
realizacji umów przyłączeniowych; 

e) na obszarze całego planu, z wyjątkiem 
warunku ustalonego w: § 3 ust. 8  
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pkt 10 lit. d, budowć, rozbudowć i mo-
dernizacjć (z moşliwością zmiany do-
tychczasowego przebiegu) sieci roz-
dzielczej średniego i niskiego napićcia 
w dowolnym standardzie, stosownie 
do potrzeb, w wyniku realizacji umów 
przyłączeniowych; 

f) zalecenie prowadzenia zasilającej sieci 
elektroenergetycznych średniego i ni-
skiego napićcia wzdłuş granic nieru-
chomości oraz w liniach rozgraniczają-
cych dróg; 

11) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 
a) budowć sieci gazowej oraz dostawć 

gazu do wszystkich obszarów zainwe-
stowania; 

b) warunki techniczne budowy sieci ga-
zowej zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami; 

c) lokalizowanie ogrodzeń w odległości 
minimum: 0,5 m od gazociągu; 

d) lokalizowanie szafek gazowych w linii 
ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz, 
w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarządcami sieci ga-
zowej; 

e) zalecenie prowadzenia zasilającej sieci 
gazowej wzdłuş granic nieruchomości 
oraz w liniach rozgraniczających dróg; 

12) w zakresie zaopatrzenia w energić cieplną 
ustala sić: 
a) indywidualne i zbiorowe ŝródła zaopa-

trzenia w ciepło, zasilane paliwem: ga-
zowym, energią elektryczną, olejem 
opałowym o niskiej zawartości siarki  
i innymi czynnikami grzewczymi, 
zgodnymi z obowiązującymi przepi-
sami; 

13) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala 
sić: 
a) na terenach, których symbole rozpo-

czynają sić od litery: „A”, oraz na tere-
nach: MW, ZNU, RZ zakaz lokalizowa-
nia masztów oraz anten telefonii ko-
mórkowej; 

b) świadczenie usług telekomunikacyj-
nych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci; 

14) w zakresie gospodarki odpadami ustala 
sić: 
a) powszechną obsługć w zakresie wy-

woşenia odpadów na składowisko od-
padów zlokalizowane poza obszarem 
planu; 

b) zasadć utrzymania porządku i czysto-
ści oraz program gospodarki odpada-
mi, w oparciu o obowiązujące przepisy 
gminne; 

c) lokalizowanie miejsc na odpady  
w sposób umoşliwiający dostćp do 
nich z dróg publicznych, wewnćtrz-
nych oraz ciągów pieszo-jezdnych;  

d) moşliwość wyznaczenia wspólnego 
dla kilku budynków lub działek miejsca 
na pojemniki do gromadzenia odpa-
dów. 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania: 
1) ustala sić moşliwość lokalizowania zabu-

dowy tymczasowej na terenach innych niş 
wyznaczone jako przestrzeń publiczna,  
z wykluczeniem takich obiektów budowla-
nych jak obiekty kontenerowe i barakowo-
zy, o ile nie są one związane z prowadze-
niem budowy; 

2) w zakresie dotychczasowego uşytkowania 
terenu ustala sić: 
a) dopuszczenie uşytkowania działek 

zgodnie z ich dotychczasowym przezna-
czeniem, do czasu wydania pozwolenia 
na budowć oraz przy spełnieniu warun-
ków ustalonych w § 3 ust. 9 pkt 2, lit. b, 
c; 

b) zakaz uşytkowania działek niezgodnie  
z przeznaczeniem ustalonym w planie, 
jeşeli działalność prowadzona na ich ob-
szarze jest ŝródłem uciąşliwości wykra-
czającej poza ich granice; 

c) zakaz uşytkowania działek niezgodnie  
z przeznaczeniem ustalonym w planie, 
jeşeli działalność prowadzona na ich ob-
szarze uniemoşliwia wprowadzenie 
ustaleń na działkach do nich przylegają-
cych. 

10. Na obszarze planu nie wystćpują tereny wy-
magające ustaleń z zakresu rehabilitacji istnie-
jącej zabudowy i infrastruktury technicznej,  
a takşe tereny wymagające przekształceń lub 
rekultywacji. 

11. Na obszarze planu nie wystćpują tereny re-
kreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny słuşące 
organizacji imprez masowych.  

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych 
stanowiących podstawć do określania opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: 
1) stawka procentowa słuşąca naliczaniu 

opłaty związanej ze wzrostem wartości nie-
ruchomości wynosi 30%, słownie: trzydzie-
ści procent. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
D2.MW, D3.MW, E6.MW ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) usługi nieuciąşliwe w układzie wolno sto-
jącym oraz lokale usługowe wydzielone w 
czćści parterowej budynków mieszkal-
nych, w zakresie: 
− usług związanych z obsługą biznesu,  

w zakresie: biura, sale konferencyjne 
itp.; 

− usług handlu; 
− usług gastronomii; 
− usług zdrowia w zakresie: indywidual-

ne gabinety lekarskie itp.; 
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− usług drobnej przedsićbiorczości, nie-
kolidujące z funkcją mieszkaniową; 

b) obiekty i budynki gospodarcze; 
c) obiekty małej architektury; 
d) drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe  

i garaşe; 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
f) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa  
w § 4 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym 
ustala sić: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy bu-
dynków mieszkalnych: 400 m2; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy bu-
dynków usługowych: 100 m2; 

3) naleşy dąşyć do zachowania jednorodnego 
charakteru zabudowy na poszczególnych 
terenach w zakresie: formy, materiałów 
wykończeniowych oraz kolorystyki  
z uwzglćdnieniem tradycji regionalnych; 

4) maksymalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej, liczona od poziomu terenu do jej 
najwyşszego elementu konstrukcyjnego:  
4 kondygnacje nadziemne wraz z podda-
szem i nie wićcej niş: 16 m; 

5) maksymalna wysokość zabudowy usługo-
wej, liczona od poziomu terenu do jej naj-
wyşszego elementu konstrukcyjnego:  
2 kondygnacje nadziemne wraz z podda-
szem i nie wićcej niş: 8 m; 

6) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej, liczona od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 5 m; 

7) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,5; 

8) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 25%; 

9) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o sy-
metrycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu  
w zakresie: 250−500; 

10) zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

11) pokrycie dachowe w formie: dachówki lub 
materiałów o wyglądzie zblişonym do da-
chówki oraz materiałów wynikających  
z tradycji regionalnych; 

12) kolorystyka dachów w tonacji: czerwieni 
(zblişonej do naturalnego koloru cegły); 

13) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego  
i czerwonego; 

14) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych 
oraz niewykończonych ścian konstrukcyj-
nych i osłonowych wykonanych z: pusta-
ków ceramicznych, bloczków betonowych, 
gazobetonowych itp.; 

15) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

16) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia). 

§ 5 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A2.MN, A9.MN, A10.MN, A14.MN, A19.MN, 
A23.MN, A25.MN, A28.MN, A31.MN, A33.MN, 
A35.MN ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) lokale usług nieuciąşliwych wydzielone w 
czćści parterowej budynków mieszkal-
nych, w zakresie: 
− usług związanych z obsługą biznesu,  

w zakresie: biura, sale konferencyjne 
itp.; 

− usług gastronomii oraz handlu; 
− usług zdrowia w zakresie: indywidual-

ne gabinety lekarskie itp.; 
− usług drobnej przedsićbiorczości, nie-

kolidujące z funkcją mieszkaniową; 
b) obiekty i budynki gospodarcze; 
c) obiekty małej architektury; 
d) drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe  

i garaşe; 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
f) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy 
czym ustala sić: 

1) lokalizowanie budynków w układzie wolno 
stojącym; 

2) lokalizowania maksymalnie jednego bu-
dynku zabudowy mieszkaniowej na jednej 
działce inwestycyjnej; 

3) w budynkach mieszkalnych wydzielanie lo-
kali usługowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku; 

4) na terenach: A19.MN, A23.MN, A25.MN, 
A28.MN, A31.MN lokalizowanie budynków 
mieszkalnych o równoległym usytuowaniu 
kalenicy głównej w stosunku do obowiązu-
jących linii zabudowy; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy bu-
dynków mieszkalnych: 180 m2; 

6) maksymalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej, liczona od poziomu terenu do jej 
najwyşszego elementu konstrukcyjnego:  
2 kondygnacje nadziemne wraz z podda-
szem i nie wićcej niş: 9 m; 

7) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej, liczona od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 5 m; 
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8) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,2; 

9) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 50%; 

10) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o sy-
metrycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu w zakresie: 420−450; 

11) zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

12) pokrycie dachowe w formie: dachówki lub 
materiałów o wyglądzie zblişonym do da-
chówki oraz materiałów wynikających  
z tradycji regionalnych; 

13) kolorystyka dachów w tonacji: czerwieni 
(zblişonej do naturalnego koloru cegły); 

14) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego  
i czerwonego; 

15) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych 
oraz niewykończonych ścian konstrukcyj-
nych i osłonowych wykonanych z: pusta-
ków ceramicznych, bloczków betonowych, 
gazobetonowych itp.; 

16) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicz-
nych i wewnćtrznych w jednej linii, w na-
wiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na 
działkach sąsiednich; 

17) lokalizowanie cofnićtych ogrodzeń w głąb 
działek budowlanych na odległość maksi-
mum: 2 m;  

18) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

19) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia); 

20) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i ma-
teriałów wykończeniowych wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na jednej działce 
inwestycyjnej; 

21) zakaz budowy garaşy w poziomie piwnic; 
22) lokalizowanie maksymalnie jednego bu-

dynku garaşowego na dwa stanowiska po-
stojowe na jednej działce inwestycyjnej. 

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości dla 
terenów, o których jest mowa w § 5 ust. 1, 
zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala sić: 
1) na terenach: A10.MN, A14.MN minimalna 

wielkość nowo wydzielanych działek inwe-
stycyjnych: 2000 m2; 

2) na terenie: A25.MN minimalna wielkość no-
wo wydzielanej działki inwestycyjnej: 1100 m2; 

3) na terenach: A9.MN, A19.MN, A23.MN, 
A28.MN, A31.MN, A33.MN, A35.MN mini-
malna wielkość nowo wydzielanych działek 
inwestycyjnych: 1500 m2; 

4) na terenie: A2.MN: minimalna wielkość no-
wo wydzielanych działek inwestycyjnych: 
1200 m2; 

5) minimalna szerokość frontów nowo wydzie-
lanych działek inwestycyjnych: 20 m. 

§ 6 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A5.MN/U2, A22.MN/U2, A36.MN/U2, 
A37.MN/U2, A40.MN/U2 ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe w układzie wolno sto-

jącym oraz lokale usługowe wydzielone w 
czćści parterowej budynków mieszkal-
nych, w zakresie: 
− usług turystyki, w zakresie: usługi ho-

telarskie oraz wszystkie inne usługi 
świadczone turystom lub odwiedzają-
cym, w tym: usługi gastronomii, han-
dlu, rozrywki itp.; 

− usług związanych z obsługą biznesu, w 
zakresie: biura, sale konferencyjne itp.; 

− usług handlu o powierzchni sprzedaşy 
maksymalnie: 400 m2; 

− usług zdrowia w zakresie: przychodnie, 
şłobki, indywidualne gabinety lekar-
skie itp.; 

− usług oświaty w zakresie: przedszkola; 
− usług drobnej przedsićbiorczości, nie-

kolidujące z funkcją mieszkaniową; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) obiekty i budynki gospodarcze; 
b) obiekty małej architektury; 
c) drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe  

i garaşe; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa w § 6 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy 
czym ustala sić: 

1) lokalizowanie budynków w układzie wolno 
stojącym; 

2) lokalizowania maksymalnie jednego bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkalno-
usługowego na jednej działce inwestycyj-
nej; 

3) na terenie: A5.MN/U2 lokalizowanie bu-
dynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych i usługowych o równoległym 
usytuowaniu kalenicy głównej w stosunku 
do obowiązującej linii zabudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy jed-
nego budynku mieszkalnego, mieszkalno-
usługowego i usługowego: 250 m2; 

5) naleşy dąşyć do zachowania jednorodnego 
charakteru zabudowy na poszczególnych 
terenach w zakresie: formy, materiałów 
wykończeniowych oraz kolorystyki  
z uwzglćdnieniem tradycji regionalnych; 

6) maksymalna wysokość zabudowy: miesz-
kaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usłu-
gowej, liczona od poziomu terenu do jej 
najwyşszego elementu konstrukcyjnego:  
3 kondygnacje nadziemne wraz z podda-
szem i nie wićcej niş: 12 m; 
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7) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej, liczona od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 5 m; 

8) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,3; 

9) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%; 

10) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o sy-
metrycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu w zakresie: 250−500; 

11) zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

12) pokrycie dachowe w formie: dachówki lub 
materiałów o wyglądzie zblişonym do da-
chówki oraz materiałów wynikających  
z tradycji regionalnych; 

13) kolorystyka dachów w tonacji: czerwieni 
(zblişonej do naturalnego koloru cegły); 

14) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego  
i czerwonego; 

15) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych 
oraz niewykończonych ścian konstrukcyj-
nych i osłonowych wykonanych z: pusta-
ków ceramicznych, bloczków betonowych, 
gazobetonowych itp.; 

16) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicz-
nych i wewnćtrznych w jednej linii, w na-
wiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na 
działkach sąsiednich; 

17) lokalizowanie cofnićtych ogrodzeń w głąb 
działek budowlanych na odległość maksi-
mum: 2 m;  

18) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

19) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia); 

20) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i ma-
teriałów wykończeniowych wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na jednej działce 
inwestycyjnej; 

21) zakaz budowy garaşy w poziomie piwnic; 
22) lokalizowanie maksymalnie jednego bu-

dynku garaşowego na dwa stanowiska po-
stojowe na jednej działce inwestycyjnej. 

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości dla 
terenów, o których jest mowa w § 6 ust. 1, 
zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala sić: 
1) minimalna wielkość nowo wydzielanych 

działek inwestycyjnych: 1000 m2; 
2) minimalna szerokość frontów nowo wydzie-

lanych działek inwestycyjnych: 20 m. 

§ 7 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A4.U1, A7.U1 ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usług chronionych; 

b) zabudowa usług nieuciąşliwych, w zakre-
sie: 
− usług turystyki, w zakresie: usługi ho-

telarskie oraz wszystkie inne usługi 
świadczone turystom lub odwiedzają-
cym, w tym: usługi gastronomii, han-
dlu, rozrywki, itp.; 

− usług związanych z obsługą biznesu, w 
zakresie: biura, sale konferencyjne, 
itp.; 

− usług handlu o powierzchni sprzedaşy 
maksymalnie: 400 m2; 

− usług drobnej przedsićbiorczości, nie-
kolidujące z funkcją mieszkaniową oraz 
działalnością usług chronionych; 

c) zabudowa usług sportu i rekreacji; 
d) zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) lokale mieszkalne związane z funkcją 

usługową; 
b) obiekty i budynki gospodarcze; 
c) obiekty małej architektury; 
d) drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe  

i garaşe; 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa w § 7 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy 
czym ustala sić: 

1) na terenie: A7.U1 przeznaczenie pod zabu-
dowć usług chronionych musi stanowić 
minimum: 50% powierzchni terenu prze-
znaczonego pod zabudowć usługową; 

2) na terenie: A4.U1 przeznaczenie pod zabu-
dowć usług chronionych musi stanowić 
minimum: 25% powierzchni terenu prze-
znaczonego pod zabudowć usługową; 

3) na terenie: A4.U1 przeznaczenie pod zieleń 
urządzoną musi stanowić minimum: 50% 
powierzchni całego terenu; 

4) maksymalna powierzchnia uşytkowa lokali 
usługowych drobnej, nieuciąşliwej przed-
sićbiorczości: 50 m2; 

5) maksymalna wysokość zabudowy usługo-
wej, liczona od poziomu terenu do jej naj-
wyşszego elementu konstrukcyjnego:  
3 kondygnacje nadziemne wraz z podda-
szem i nie wićcej niş: 12 m, przy czym do-
puszcza sić lokalizowanie dominant archi-
tektonicznych o maksymalnej wysokości: 
16 m; 

6) dominanty architektoniczne nie mogą sta-
nowić wićcej niş 15% powierzchni zabu-
dowy poszczególnych działek inwestycyj-
nych; 

7) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej, liczona od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 5 m; 

8) lokalizowanie zabudowy o wysokich walo-
rach architektonicznych; 
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9) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,2; 

10) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 40%; 

11) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospado-
we o symetrycznym układzie połaci głów-
nych i nachyleniu w zakresie: 400−500,  
w wypadku dominant architektonicznych 
dopuszcza sić stosowanie dachów dowol-
nych; 

12) zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

13) dla dachów: dwuspadowych i wielospa-
dowych pokrycie dachowe w formie: da-
chówki lub materiałów wynikających z tra-
dycji regionalnych; 

14) dla dachów: dwuspadowych, wielospado-
wych kolorystyka w tonacji: szarości; 

15) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego  
i czerwonego; 

16) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych 
oraz niewykończonych ścian konstrukcyj-
nych i osłonowych wykonanych z: pusta-
ków ceramicznych, bloczków betonowych, 
gazobetonowych itp.; 

17) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicz-
nych w jednej linii, w nawiązaniu do ogro-
dzeń zlokalizowanych na działkach sąsied-
nich; 

18) lokalizowanie cofnićtych ogrodzeń w głąb 
działek budowlanych na odległość maksi-
mum: 2 m; 

19) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

20) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia); 

21) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i ma-
teriałów wykończeniowych wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na jednej działce 
inwestycyjnej; 

22) zakaz budowy garaşy w poziomie piwnic. 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-

runków scalania i podziału nieruchomości dla 
terenów, o których jest mowa w § 7 ust. 1, 
zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala sić: 
1) minimalna wielkość nowo wydzielanych 

działek inwestycyjnych: 3000 m2; 
2) minimalna szerokość frontów nowo wydzie-

lanych działek inwestycyjnych: 30 m. 

§ 8 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 
B4.U3/KSU ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usługowa związana z komuni-
kacją samochodową, w tym stacja paliw, 
z wykluczeniem usług związanych ze 
składowaniem i przetwarzaniem odpa-
dów; 

b) zabudowa usług nieuciąşliwych, z wyklu-
czeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej: 400 m2; 

c) teren komunikacji samochodowej, w za-
kresie: parking powierzchniowy; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty i budynki gospodarcze; 
b) obiekty małej architektury; 
c) drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe  

i garaşe; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenu, o którym 
jest mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy 
czym ustala sić: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy jed-
nego budynku: 1000 m2; 

2) lokalizowanie parkingu powierzchniowego 
przeznaczonego do uşytku publicznego  
o liczbie miejsc postojowych minimum: 50; 

3) maksymalna wysokość zabudowy usługo-
wej, liczona od poziomu terenu do jej naj-
wyşszego elementu konstrukcyjnego:  
3 kondygnacje nadziemne wraz z podda-
szem i nie wićcej niş: 12 m; 

4) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej, liczona od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 5 m; 

5) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,4; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%; 

7) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospado-
we o symetrycznym układzie połaci głów-
nych i nachyleniu w zakresie: 250–500; 

8) zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

9) dla dachów: dwuspadowych i wielospa-
dowych pokrycie dachowe w formie: da-
chówki lub materiałów o wyglądzie zblişo-
nym do dachówki oraz materiałów wynika-
jących z tradycji regionalnych; 

10) dla dachów: dwuspadowych, wielospado-
wych kolorystyka w tonacji: czerwieni (zbli-
şonej do naturalnego koloru cegły); 

11) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego  
i czerwonego, o ile nie jest to związane  
z prezentacją znaku graficznego prowadzo-
nej tam działalności gospodarczej; 

12) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych 
oraz niewykończonych ścian konstrukcyj-
nych i osłonowych wykonanych z: pusta-
ków ceramicznych, bloczków betonowych, 
gazobetonowych itp.; 

13) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicz-
nych w jednej linii, w nawiązaniu do ogro-
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dzeń zlokalizowanych na działkach sąsied-
nich; 

14) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

15) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia); 

16) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i ma-
teriałów wykończeniowych wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na jednej działce 
inwestycyjnej; 

17) zakaz budowy garaşy w poziomie piwnic. 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-

runków scalania i podziału nieruchomości dla 
terenu,  
o którym jest mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z § 3 
ust. 7, przy czym ustala sić: 
1) minimalna wielkość nowo wydzielanych 

działek inwestycyjnych: 3000 m2; 
2) minimalna szerokość frontów nowo wydzie-

lanych działek inwestycyjnych: 30 m. 

§ 9 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
C10.MN/P, C11.MN/P, C13.MN/P, E13.MN/P 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) zabudowa obiektów produkcyjnych, skła-

dów i magazynów; 
c) zabudowa usług nieuciąşliwych w ukła-

dzie wolno stojącym lub wydzielone  
w czćści parterowej budynków mieszkal-
nych, z wykluczeniem: 
− usług związanych ze składowaniem  

i przetwarzaniem odpadów; 
− obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaşy powyşej: 400 m2; 
− stacji paliw; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty i budynki gospodarcze; 
b) obiekty małej architektury; 
c) drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe  

i garaşe; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa w § 9 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy 
czym ustala sić: 

1) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układzie wolno stojącym; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy bu-
dynków mieszkalnych: 250 m2; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy jed-
nego budynku dla budynków produkcyj-
nych, składów i magazynów oraz usług 
nieuciąşliwych: 2000 m2; 

4) na działkach sąsiadujących z zabudową 
mieszkaniową lokalizowanie obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów oraz 
usług nieuciąşliwych niekolidujących  

z funkcją mieszkaniową lub w odległości 
zapewniającej niekolidowanie z zabudową 
mieszkaniową; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: miesz-
kaniowej, mieszkaniowo-usługowej, obiek-
tów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz usługowej, liczona od poziomu terenu 
do jej najwyşszego elementu konstrukcyj-
nego: 3 kondygnacje nadziemne wraz  
z poddaszem i nie wićcej niş: 12 m; 

6) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej, liczona od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 5 m; 

7) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,2; 

8) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%; 

9) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkanio-
wo-usługowej dachy: dwuspadowe, wielo-
spadowe  
o symetrycznym układzie połaci głównych  
i nachyleniu w zakresie: 250−500; 

10) dla zabudowy obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz usług nieuciąş-
liwych dachy: płaskie oraz dwuspadowe, 
wielospadowe o symetrycznym układzie 
połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 
250−500; 

11) zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

12) dla dachów dwuspadowych i wielospado-
wych pokrycie dachowe w formie: da-
chówki lub materiałów o wyglądzie zblişo-
nym do dachówki oraz materiałów wynika-
jących z tradycji regionalnych; 

13) dla dachów: dwuspadowych, wielospado-
wych kolorystyka w tonacji: czerwieni (zbli-
şonej do naturalnego koloru cegły); 

14) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego  
i czerwonego, o ile nie jest to związane  
z prezentacją znaku graficznego prowadzo-
nej tam działalności gospodarczej; 

15) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: niewykończonych ścian konstrukcyj-
nych i osłonowych wykonanych z: pusta-
ków ceramicznych, bloczków betonowych, 
gazobetonowych itp.; 

16) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicz-
nych w jednej linii, w nawiązaniu do ogro-
dzeń zlokalizowanych na działkach sąsied-
nich; 

17) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

18) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia); 

19) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i ma-
teriałów wykończeniowych wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na jednej działce 
inwestycyjnej; 

20) zakaz budowy garaşy w poziomie piwnic. 
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3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości dla 
terenów, o których jest mowa w § 9 ust. 1, 
zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala sić: 
1) na terenie: C11.MN/P minimalna wielkość 

nowo wydzielanych działek inwestycyjnych 
przeznaczonych pod zabudowć obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów: 5000 
m2; 

2) na terenach: C10.MN/P, C11.MN/P, 
C13.MN/P, E13.MN/P minimalna wielkość 
nowo wydzielanych działek inwestycyjnych 
przeznaczonych pod zabudowć mieszkanio-
wą, mieszkaniowo-usługową  
i usługową: 1500 m2; 

3) minimalna szerokość frontów nowo wydzie-
lanych działek inwestycyjnych przeznaczo-
nych pod zabudowć obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów: 30 m; 

4) minimalna szerokość frontów nowo wydzie-
lanych działek inwestycyjnych przeznaczo-
nych pod zabudowć mieszkaniową, miesz-
kaniowo-usługową i usługową: 20 m. 

§ 10 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
C9.P, C15.P, D1.P, E12.P ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów; 

b) zabudowa usług, z wykluczeniem: 
− obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaşy powyşej: 2000 m2; 
− usług związanych z produkcją i obsłu-

gą rolnictwa; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) obiekty i budynki gospodarcze; 
b) obiekty małej architektury; 
c) drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe  

i garaşe; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa w § 10 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, 
przy czym ustala sić: 

1) na terenach: C9.P, C15.P, D1.P maksymalna 
wysokość zabudowy, liczona od poziomu 
terenu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 4 kondygnacje nadziemne 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 16 m; 

2) na terenie: E12.P maksymalna wysokość 
zabudowy, liczona od poziomu terenu do 
jej najwyşszego elementu konstrukcyjnego: 
3 kondygnacje nadziemne wraz z podda-
szem i nie wićcej niş: 12 m; 

3) na terenach: C9.P, C15.P, D1.P maksymalna 
wysokość dominant architektonicznych 
wynikających z procesu technologicznego: 
19 m; 

4) dominanty architektoniczne wynikające z 
procesu technologicznego mogą stanowić 

maksymalnie: 15% powierzchni zabudowy 
poszczególnych działek inwestycyjnych; 

5) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,8; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 10%; 

7) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospado-
we oraz inne; 

8)  zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

9) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego  
i czerwonego, o ile nie jest to związane  
z prezentacją znaku graficznego prowadzo-
nej tam działalności gospodarczej; 

10) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: niewykończonych ścian konstrukcyj-
nych i osłonowych wykonanych z: pusta-
ków ceramicznych, bloczków betonowych, 
gazobetonowych itp.; 

11) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicz-
nych w jednej linii, w nawiązaniu do ogro-
dzeń zlokalizowanych na działkach sąsied-
nich; 

12) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

13) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia); 

14) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i ma-
teriałów wykończeniowych wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na jednej działce 
inwestycyjnej; 

15) na terenie: D1.P nakaz nasadzenia zieleni 
izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości dla 
terenów, o których jest mowa w § 10 ust. 1, 
zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala sić: 
1) minimalna wielkość nowo wydzielanych 

działek inwestycyjnych: 5000 m2; 
2) minimalna szerokość frontów nowo wydzie-

lanych działek inwestycyjnych: 30 m. 
4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej dla terenów, o których jest 
mowa w § 10 ust. 1, zgodne z § 3 ust. 8, przy 
czym ustala sić: 
1) do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: D1.P tworzenie dojazdu z drogi: 
14.KDD jedynie w miejscach oznaczonych 
symbolami: „miejsce powiązania komunika-
cyjnego” oraz „strefa powiązania komunika-
cyjnego”. 

§ 11 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
B1.RO, B3.RO, C1.RO, C6.RO, C8.RO ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny rolne; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 
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2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa  
w § 11 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym 
ustala sić: 
1) zakaz zabudowy. 

§ 12 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A26.RZ, A29.RZ, A32.RZ, A38.RZ A41.RZ, C3.RZ, 
C4.RZ, E3.RZ, E4.RZ, E9.RZ, E11.RZ ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) łąki i pastwiska; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa w § 12 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, 
przy czym ustala sić: 
1) zakaz zabudowy; 
2) uşytkowanie jedynie w formie: łąk i pastwisk 

trwałych. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 
C12.ZL ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) las; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenu, o którym 
jest mowa w § 13 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, 
przy czym ustala sić: 
1) zakaz zabudowy. 

§ 14 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A13.ZNU, A17.ZNU, E1.ZNU, E7.ZNU ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zieleń nieurządzona; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne; 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenów, o których 
jest mowa w § 14 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, 
przy czym ustala sić: 
1) zakaz zabudowy, z zastrzeşeniem: na tere-

nach: E1.ZNU, E7.ZNU lokalizowanie obiek-
tów i urządzeń hydrotechnicznych. 

§ 15 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A27.WS, A30.WS, C5.WS, E2.WS, E10.WS usta-
la sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) wody powierzchniowe; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne; 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, dla terenów o których 
jest mowa w § 15 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, 
przy czym ustala sić: 
1) zakaz zabudowy, z zastrzeşeniem: na tere-

nach: C5.WS, E2.WS, E10.WS lokalizowanie 
obiektów i urządzeń hydrotechnicznych. 

§ 16 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
1.KDG, 2.KDZ, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDL, 6.KDD, 
7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD, 11.KDD, 12.KDD, 
13.KDD, 14.KDD, 15.KDD, 16.KDD, 17.KDD, 
18.KDD ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) droga publiczna klasy głównej (1/2), 
oznaczona na rysunku planu: KDG, jako 
droga wojewódzka; 

b) droga publiczna klasy zbiorczej (1/2), 
oznaczona na rysunku planu: KDZ, jako 
droga powiatowa; 

c) drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), ozna-
czone na rysunku planu: KDL, jako drogi 
gminne; 

d) drogi publiczne klasy dojazdowej (1/2), 
oznaczone na rysunku planu: KDD, jako 
drogi gminne; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty inşynierskie związane z budową 

dróg; 
b) miejsca postojowe; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
d) obiekty małej architektury; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej dla terenów, o których jest 
mowa w § 16 ust. 1, zgodne z § 3 ust. 8, przy 
czym ustala sić: 

1) dla terenu: 1.KDG szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) na terenie: 1.KDG lokalizowanie dróg ser-
wisowych; 

3) dla terenu: 2.KDZ szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 20 m; 

4) dla terenu: 3.KDL szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 12 m; 

5) dla terenu: 4.KDL szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 12 m; 

6) dla terenu: 5.KDL szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 12 m; 

7) dla terenu: 6.KDD szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 8 m; 

8) dla terenu: 7.KDD szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 8 m; 
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9) dla terenu: 8.KDD szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 10 m; 

10) dla terenu: 9.KDD szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających na minimum: 12 m; 

11) dla terenu: 10.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
12 m; 

12) dla terenu: 11.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
12 m; 

13) dla terenu: 12.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum: 12 m 
oraz plac do zawracania samochodów 
zgodnie z rysunkiem planu; 

14) dla terenu: 13.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
12 m; 

15) dla terenu: 14.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
12 m; 

16) dla terenu: 15.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
11,5 m; 

17) dla terenu: 16.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
10 m; 

18) dla terenu: 17.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
12 m; 

19) dla terenu: 18.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum:  
10 m. 

§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A11.KDW, A12.KDW, A16.KDW, A18.KDW, 
A20.KDW, A24.KDW ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) drogi wewnćtrzne; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) obiekty inşynierskie związane z budową 
dróg; 

b) miejsca postojowe; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
d) obiekty małej architektury; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej dla terenów, o których jest 
mowa w § 17 ust. 1, zgodne z § 3 ust. 8, przy 
czym ustala sić: 
1) dla terenu: A11.KDW szerokość drogi w li-

niach rozgraniczających na minimum: 8 m 
oraz plac do zawracania samochodów zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) dla terenu: A12.KDW szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum: 8 m 
oraz plac do zawracania samochodów zgod-
nie z rysunkiem planu; 

3) dla terenu: A16.KDW szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum: 8 m 
oraz plac do zawracania samochodów zgod-
nie z rysunkiem planu; 

4) dla terenu: A18.KDW, szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum: 10 m; 

5) dla terenu: A20.KDW szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum: 8 m 
oraz plac do zawracania samochodów zgod-
nie z rysunkiem planu; 

6) dla terenu: A24.KDW szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na minimum: 6 m; 

7) wszystkie tereny jako ogólnodostćpne. 

§ 18 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A1.KPJ, A34.KPJ, A39.KPJ, B2.KPJ, C2.KPJ, 
C7.KPJ, E5.KPJ ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) ciągi pieszo-jezdne; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej; 

b) obiekty małej architektury; 
c) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej dla terenów, o których jest 
mowa w § 18 ust. 1, zgodne z § 3 ust. 8, przy 
czym ustala sić: 
1) dla terenu: A1.KPJ szerokość ciągu w liniach 

rozgraniczających na minimum: 6 m; 
2) dla terenu: A34.KPJ szerokość ciągu w li-

niach rozgraniczających na minimum: 5,5 m; 
3) dla terenu: A39.KPJ szerokość ciągu w li-

niach rozgraniczających na minimum: 6 m; 
4) dla terenu: B2.KPJ szerokość ciągu w liniach 

rozgraniczających na minimum: 5 m; 
5) dla terenu: C2.KPJ szerokość ciągu w liniach 

rozgraniczających na minimum: 10 m; 
6) dla terenu: C7.KPJ szerokość ciągu w liniach 

rozgraniczających na minimum: 8 m; 
7) dla terenu: E5.KPJ szerokość ciągu w liniach 

rozgraniczających na minimum: 6 m oraz 
plac do zawracania samochodów zgodnie  
z rysunkiem planu. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 
A15.KPR ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) ciąg pieszo-rowerowy; 
2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej; 

b) obiekty małej architektury; 
c) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej dla terenu, o którym jest 
mowa w § 19 ust. 1, zgodne z § 3 ust. 8, przy 
czym ustala sić: 
1) dla terenu: A15.KPR szerokość ciągu w li-

niach rozgraniczających na minimum: 3 m. 

§ 20 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A6.KS, E8.KS ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren komunikacji samochodowej, w za-
kresie: parking powierzchniowy; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 190 – 22463 – Poz.  3331 

 

a) obiekty małej architektury; 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; 
c) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, dla terenów o których 
jest mowa w § 20 ust.1, zgodnie z § 3 ust. 2, 
przy czym ustala sić: 
1) zakaz zabudowy. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 
C14.IE1 ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej, związane z zaopatrzeniem  
w energić elektryczną; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty i budynki gospodarcze; 
b) obiekty małej architektury; 
c) wewnćtrzne ulice dojazdowe, miejsca po-

stojowe i garaşe; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej (niezwiązane z zaopatrzeniem w ener-
gić elektryczną); 

e) zieleń urządzona. 
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu dla terenu, o którym 
jest mowa w § 21 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, 
przy czym ustala sić: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy jed-
nego budynku: 500 m2; 

2) maksymalna wysokość zabudowy związa-
nej z zaopatrzeniem w energić elektryczną, 
liczona od poziomu terenu do jej najwyş-
szego elementu konstrukcyjnego: 2 kondy-
gnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie 
wićcej niş: 9 m; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej, liczona od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu kon-
strukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna 
wraz z poddaszem i nie wićcej niş: 6 m; 

4) maksymalna intensywność zabudowy brut-
to na działkach inwestycyjnych: 0,5; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 10%; 

6) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospado-
we oraz inne; 

7)  zakaz sprowadzania połaci dachowych do 
poziomu terenu; 

8) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, 
fioletowego, pomarańczowego, róşowego i 
czerwonego; 

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: blachy oraz niewykończonych ścian 
konstrukcyjnych i osłonowych wykonanych 
z: pustaków ceramicznych, bloczków beto-
nowych, gazobetonowych itp.; 

10) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicz-
nych w jednej linii, w nawiązaniu do ogro-
dzeń zlokalizowanych na działkach sąsied-
nich; 

11) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych i niepowlekanej siatki 
drucianej; 

12) stosowanie ogrodzeń o aşurowości mini-
mum: 60% (rozliczanej w ramach jednej 
sekcji ogrodzenia); 

13) lokalizowanie garaşy o powierzchni zabu-
dowy maksimum: 10% powierzchni po-
szczególnych działek. 

§ 22 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
A3.IE2, A8.IE2, A21.IE2 ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej (stacje transformatorowe), 
związane z zaopatrzeniem w energić elek-
tryczną; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty małej architektury; 
b) ulice dojazdowe; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej (niezwiązane z zaopatrzeniem w ener-
gić elektryczną); 

d) zieleń urządzona. 

R o z d z i a ł   3 

Przypisy końcowe 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 24 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

ANDRZEJ BEHAN 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie nr 286/XXXVI/09 z dnia 
16 września 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie nr 286/XXXVI/09 z dnia 
16 września 2009 r. 

 
 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 284/XXXVI/09 

z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej 
 części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.), 
Rada Miejska w Nowej Rudzie, biorąc pod uwagć rozstrzygnićcie Burmi-
strza Miasta Nowa Ruda zawarte w Zarządzeniu nr 120/2009 z dnia  
20 lipca 2009 r. o czćściowym uwzglćdnieniu uwagi do projektu planu, 
rozstrzyga, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uwaga wniesiona przez Pana Lesława Ko-
śniewskiego. 

2. Treść uwagi: Pan Lesław Kośniewski pismem  
z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu) wystąpił  
o uwzglćdnienie swojego wniosku o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu z dnia 23 marca 2009 r. jako wnie-
sionej uwagi do przedmiotowego projektu pla-
nu. 

3. Uwaga dotyczy działek nr: 17 (czćściowo zloka-
lizowanej na obszarze planu) oraz 19 (w całości 
zlokalizowanej na obszarze planu), Obrćb 2, 
AM-2 w Nowej Rudzie. 

4. Zakres merytoryczny nieuwzględnienia uwagi 
dotyczy:  
a) przeznaczenia czćści działki nr 17 na posze-

rzenie istniejącej drogi (dz. nr 18) i przepro-
wadzenie jej dodatkowego odcinka (w pro-
jekcie mpzp oznaczonej symbolem 
A24.KDW), 

b) parametrów powierzchni zabudowy i jej wy-
sokości; projekt planu przewiduje moşliwość 
lokalizowania budynków mieszkalnych  
o powierzchni zabudowy maksymalnie  
180 m2, a składający uwagć zakłada moşli-
wość lokalizowania budynków o powierzchni 
zabudowy do 500 m2, 

c) ilości kondygnacji budynków; projekt planu 
zakłada moşliwość lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej o wysokości maksymalnie  
2 kondygnacji, a składający uwagć zakłada 
moşliwość lokalizowania budynków o wyso-
kości maksymalnie 3 kondygnacji. 

5. Rada Miejska  nie uwzglćdnia. 

§ 2 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 16 września  
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wschodniej czćści Drogosławia, w rejonie obwod-
nicy Nowej Rudy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie nr 286/XXXVI/09 z dnia 
16 września 2009 r. 

 
 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 285/XXXVI/09 

z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części 
Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach  
 publicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104, z póŝn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie rozstrzyga, 
co nastćpuje: 

 
§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z póŝn. zm.), zadania własne gminy. 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony 
w wyniku zamówień realizowanych w trybie 
ustawy –  Prawo o zamówieniach publicznych. 

§ 2 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1) realizacja inwestycji bćdzie przebiegać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.  
z prawem budowlanym, o zamówieniach pu-
blicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie środowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła re-
alizowane bćdą w sposób określony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnio-
nych w § 1 bćdzie przedmiotem umowy zainte-
resowanych stron. 

§ 3 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gmi-
ny, ujćtych w niniejszym planie, podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 
póŝn. zm.), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady 

gminy, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 

gminy ustala sić w uchwale budşetowej. 

§ 4 

1. Zadania w zakresie budowy dróg, naleşących 
do inwestycji, o których mowa w § 1, finanso-

wane bćdą przez budşet gminy lub na podsta-
wie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji, naleşących do inwestycji, o których 
mowa w § 1, bćdą finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, 
poz. 858, z póŝn. zm.), ze środków budşetu gmi-
ny lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych i gazowych bćdą finansowane na podsta-
wie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625, z póŝn. zm.). 

§ 5 

Prognozowane ŝródła finansowania przez gminć: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) poşyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych.  

§ 6 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2009 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej 
czćści Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej 
Rudy. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda 

§ 8 

Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 

 


