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UCHWAŁA NR 312/09 
RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 7 października 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy  
Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Sulikowskiej 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.), w związku z uchwałą  
nr 199/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 5 września 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgo-
rzelcu w rejonie ul. Sulikowskiej, po stwierdzeniu 

zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorze-
lec zatwierdzonym z uchwałą nr 404/02 Rady Miej-
skiej w Zgorzelcu z dnia 21 lutego 2002 r. zmienio-
nym uchwałą nr 191/08 Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 8 lipca 2008 r., nr 309/09 Rady Miasta Zgo-
rzelec z dnia 7 października 2009 r., nr 311/09 Rady 
Miasta Zgorzelec z dnia 7 października 2009 r.  
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgorzelec Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co na-
stępuje: 
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Rozdział  I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd 
Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Sulikowskiej, 
zwaną dalej planem. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczo-
no na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporzą-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, 
stanowiący integralną częśń planu, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania. 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń planu. 

§ 2. 1. W treści uchwały, określono: 
1) w rozdz. II i rozdział VI – Przeznaczenie terenów, 
2) w rozdz. III – Zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej i krajobrazu kulturowego, 

3) w rozdz. IV – Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej, 

4) w rozdz. V – Zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

5) w rozdz. VI: 
− Zasady ochrony środowiska i przyrody, 
− Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, 
− Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, 
− Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości, 
− Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i użytkowania terenu, 
− Obszar rozmieszczenia obiektów handlo-

wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m2, 

6) w rozdz. VII – stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

2. Ustalenia w rozdziałach od II do V stanowią 
ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem. 

3. Ustalenia w rozdz. VI stanowią ustalenia 
szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu i 
różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami zmia-
ny planu: 
1) granica obszaru opracowania zmiany planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
– obowiązujące i orientacyjne, 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące się do ich przeznaczeń oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania, 

4) oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg i ulic 
publicznych, 

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, 

6) akcenty architektoniczne, wymagane do realiza-
cji, 

7) obowiązujący układ drzew i szpalerów, 
8) zjazdy, wloty dróg wewnętrznych. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany 
planu niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję in-
formacyjną oraz propozycję zagospodarowania 
terenu. 

§ 4. Ilekroń w uchwale i na rysunku planu jest 
mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumień zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgo-
rzelcu w rejonie ul. Sulikowskiej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumień ry-
sunek zmiany planu stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały, 

3) terenie – należy przez to rozumień teren  
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasa-
dach zagospodarowania, wydzielony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi, 

4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumień przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stań się dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośredniego 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – nale-
ży przez to rozumień przeznaczenie , które mo-
że byń realizowane jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej, na warunkach określonych w 
przepisach szczegółowych uchwały, 

6) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumień linię rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku planu nie może ulegań przesunię-
ciu, 

7) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumień linię rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku planu może podlegań modyfika-
cjom w ramach realizacji planu i przesunięciu 
w zakresie określonym w przepisach szczegó-
łowych uchwały, 

8) terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – należy przez to rozumień tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, 

9) terenach usług – należy przez to rozumień 
funkcję terenów i obiektów służących działal-
ności z zakresu: 
a) działalności biurowej i administracji, (biura 

obsługi działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, agencje, banki, poradnic-
two/kancelarie finansowe i prawne, poczta, 
centrum konferencyjne, bezpieczeństwo 
publiczne), 

b) usług informatycznych i łączności, 
c) wystawiennictwa i działalności targowej, 
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d) projektowania, i innych form pracy twór-
czej (pracy kreatywnej), 

e) kultury i rozrywki, 
f) nauki, 
g) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji pa-

liw i sprzedaży samochodów, 
h) gastronomii, 
i) usług drobnych związanych z obsługą 

mieszkańców/gospodarstw domowych, 
tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, 
krawieckich, szewskich, tapicerskich, pral-
niczych, weterynaryjnych oraz naprawy ar-
tykułów i sprzętu użytku osobistego i do-
mowego, z wyłączeniem naprawy samo-
chodów i motocykli, 

j) produkcji drobnej związanych z obsługą 
mieszkańców / gospodarstw domowych − 
piekarnia, cukiernia, 

k) usług turystyki, 
l) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej, 
m) oświaty (edukacji, kształcenie dodatkowe), 
n) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna), 
o) opieki społecznej, 
p) działalności kościołów, 
q) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultu-

ry i rozrywki, opieki społecznej, ochrony 
zdrowia, oświaty i nauki, administracji pu-
blicznej, łączności, bezpieczeństwa pu-
blicznego), 

10) terenie mieszkaniowo-usługowym – należy 
przez to rozumień funkcję terenów i obiektów 
zagospodarowanych równocześnie pod 
wszystkie lub jedną z niżej wymienionych ro-
dzajów użytkowania terenu i zabudowy,  
z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków za-
wartych w ustaleniach szczegółowych planu: 
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
c) usługi, w zakresie określonym w pkt 9, 

11) terenach produkcji i aktywności gospodarczej 
– należy przez to rozumień funkcję terenów i 
obiektów, które służą działalności w zakresie: 
a) produkcji, 
b) handlu hurtowego i magazynowania, 
c) logistyki (przeładunku towarów), 
d) obsługi komunikacji i transportu, 
e) dystrybucji detalicznej paliw i produktów 

naftowych – stacje paliw, 
f) usług w zakresie stolarstwa i kamieniar-

stwa, 
z wykluczeniem: 

• demontażu pojazdów i przetwarzania 
odpadów powstałych z demontażu po-
jazdów, 

• odzysku, przetwarzania lub unieszkodli-
wiania odpadów oraz składowania, zbie-
rania i przeładunku odpadów (w tym 
złomowiska), 

12) terenach produkcyjno-usługowych – należy 
przez to rozumień tereny, które mogą byń 
użytkowane równocześnie pod wszystkie lub 
jedną z niżej wymienionych rodzajów użytko-
wania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem 
zastrzeżeń i warunków zawartych w ustale-
niach szczegółowych planu: 

a) usługi, o których mowa w pkt 9 lit a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j), k), l), q), z wyklucze-
niem zabudowy usługowej, o której mowa 
w pkt 9 lit. m), n), o), p), 

b) produkcję i aktywnośń gospodarczą, o któ-
rych mowa w pkt 11, 

13) usługach turystyki – należy przez to rozumień 
funkcję terenów i obiektów służących obsłu-
dze turystyki, zgodnie z wymogami określo-
nymi w przepisach odrębnych, jak i służących 
działalności z zakresu: 
a) gastronomii, 
b) odnowy biologicznej, 
c) sportu i rekreacji, 

14) obiektach obsługi komunikacji i transportu – 
należy przez to rozumień: 
− obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy sa-

mochodów oraz motocykli, 
− obiekty sprzedaży i naprawy wszelkich 

środków transportu oraz sprzętu budowla-
nego i rolniczego, 

− garaże i parkingi wydzielone – o funkcji 
samodzielnej, 

− stacje paliw na gaz płynny, 
15) terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej – należy przez to rozumień tereny 
przeznaczone pod lokalizację jednego budyn-
ku wielorodzinnego, zawierającego więcej niż 
dwa mieszkania lub pod zespół takich budyn-
ków, z zagospodarowaniem działki na której 
jest zlokalizowany lub są zlokalizowane, 
obejmującym: 
− miejsca postojowe/parkingowe i garaże dla 

samochodów mieszkańców budynku, 
− miejsca technicznej obsługi budynku,  

w tym miejsca gromadzenia odpadów sta-
łych, 

− place gospodarcze, 
− miejsca sportu i rekreacji oraz zieleni przy-

domowej, 
− dojazdy i dojścia do budynku lub budyn-

ków oraz do miejsc postojowych, parkin-
gów oraz garaży, jak i miejsc technicznej 
obsługi budynku, 

16) terenach zieleni i infrastrukturze drogowej − 
należy przez to rozumień teren zagospodaro-
wany pod zieleń urządzoną i izolacyjną oraz 
obiekty infrastruktury drogowej, 

17) obiektach infrastruktury technicznej − należy 
przez to rozumień sieci uzbrojenia terenów  
i urządzenia techniczne z nimi związane 
(obiekty budowlane), obejmujące: 
a) sieci i urządzenia wodociągowe, 
b) sieci i urządzenia kanalizacyjne, 
c) sieci i urządzenia elektroenergetyczne, 
d) sieci urządzenia gazownicze, 
e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunika-

cyjne, 
f) urządzenia radiokomunikacyjne, 

18) infrastrukturze drogowej − należy przez to 
rozumień obiekty budowlane / budowle, 
obejmujące: 
− drogi wewnętrzne: dojazdy, drogi pieszo-

jezdne, 
− ciągi piesze i place, 
− ciągi pieszo-rowerowe, 
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− parkingi, 
19) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 

to rozumień linię, wzdłuż której wymaga się 
usytuowania elewacji frontowej bryły budyn-
ku. Nie dotyczy ona wysuniętych do 2,5 m po-
za obrys elewacji budynku (w kierunku drogi) 
ryzalitów stref wejściowych/wjazdowych, 
przedsionków, ganków, galerii, wykuszy, wi-
tryn, klatek schodowych i schodów, których 
łączna szerokośń w całej szerokości elewacji 
budynku nie może przekroczyń: 
− 4,5 m w ciągu elewacji budynku jednoro-

dzinnego, 
− 25% szerokości elewacji budynków pozo-

stałych, 
20) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 

przez to rozumień linię, która nie może byń 
przekroczona przy sytuowaniu budynku. Nie 
dotyczy ona wysuniętych do 2,5 m poza obrys 
elewacji budynku (w kierunku drogi) ryzalitów 
stref wejściowych/wjazdowych, przedsionków, 
ganków, galerii, wykuszy, witryn, klatek scho-
dowych i schodów, których łączna szerokośń 
w całej szerokości elewacji budynku, nie może 
przekroczyń: 
− 4,5 m w ciągu elewacji budynku jednoro-

dzinnego, 
− 25% szerokości elewacji budynków pozo-

stałych,  
21) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-

mień obszar obejmujący tereny: 
− dróg publicznych oraz tereny bezpośrednio 

do nich przyległe, o innym przeznaczeniu, 
w granicach wyznaczonych elewacjami 
frontowymi budynków, 

− inne tereny określone w planie. 
Zasięg przestrzeni publicznej na styku z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy należy ro-
zumień jako zasięg do projektowanej elewacji 
budynku, 

22) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumień wartośń stanowiąca stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych  
w obrębie działki do powierzchni tej działki, 

23) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mień wartośń stanowiąca stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokali-
zowanych (w tym gospodarczych i garaży)  
w obrębie działki do powierzchni tej działki, 

24) wysokości kalenicy – należy przez to rozumień 
parametr pionowego gabarytu budynku, mie-
rzony od najniższego terenu przy budynku, 
odnoszący się do kalenicy dachu, 

25) wysokości elewacji/gzymsu/attyki/okapu – 
należy przez to rozumień parametr pionowego 
gabarytu budynku, mierzony od najniższego 
terenu przy budynku, odnoszący się do: 
a) okapu/gzymsu – dla budynków z dachem 

stromym, 
b) pełnej wysokości elewacji frontowej/attyki 

– dla budynków z dachem płaskim; 
26) akcencie architektonicznym – należy przez to 

rozumień fragment budynku, położony w na-
rożniku lub w jego części centralnej elewacji, 

ukształtowany w sposób wyróżniający go pod 
względem architektonicznym, 

27) dachu symetrycznym – należy przez to rozu-
mień dach o jednakowym kącie nachylenia 
głównych połaci oraz symetrii układu połaci, 

28) kącie nachylenia połaci dachu – należy przez 
to rozumień kąt mieszczący się w zakresie 
określonym w planie, jednakowy dla głów-
nych połaci dachu, 

29) wymaganym przebiegu kalenicy – należy 
przez to rozumień ustalony kierunek przebiegu 
najdłuższego ciągłego odcinka kalenicy dachu 
od strony linii zabudowy, 

30) terenie zainwestowanym – należy przez to 
rozumień tereny zabudowane i zagospodaro-
wane  
w całości lub części w dniu wejścia w życie ni-
niejszej uchwały, 

31) terenie niezainwestowanym – należy przez to 
rozumień teren niezabudowany i niezagospo-
darowany w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, 

32) stanie istniejącym – należy przez to rozumień 
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, 

33) kiosku gazetowym – należy przez to rozumień 
obiekt budowlany niepołączony trwale z grun-
tem, przeznaczony wyłącznie do sprzedaży 
dzienników, czasopism i książek, wydawanych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

34) budynkach projektowanych – należy przez to 
budynki, które mogą zostań zrealizowane w 
obszarze planu na terenach niezainwestowa-
nych oraz terenach wolnych od zabudowy, 
powstałych po wyburzeniu budynków na te-
renach zainwestowanych. 

Rozdział  II 

Przeznaczenie terenu 

§ 5. 1. Przeznaczenie terenów określa uchwała 
oraz rysunek planu. 

2. W planie wyznacza się tereny o następują-
cym przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, 
oznaczone symbolem PU, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczone symbolem MU, 

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone sym-
bolem U, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolem MN, 

5) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem 
US, 

6) tereny zieleni i infrastruktury drogowej, ozna-
czone symbolem ZI/KS, 

7) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL,  
8) tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycz-

nych, oznaczone symbolem E, 
9) tereny dróg publicznych (KD), 

10) tereny dróg wewnętrznych (KDW). 
3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania opisane  
są symbolami literowymi i cyfrowymi. 

4. Symbol literowy terenu wydzielonego li-
niami rozgraniczającymi określa przeznaczenie 
podstawowe terenu. 
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5. W treści uchwały, w zależności od potrzeb, 
dla poszczególnych terenów, ustala się: 
1) indywidualne ograniczenia i zakazy oraz nakazy 

dotyczące podstawowego przeznaczenia tere-
nów, 

2) rodzaj oraz warunki lokalizacji przeznaczenia 
uzupełniającego (funkcji dopuszczalnej. 

6. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania wydzielają na rysun-
ku planu linie rozgraniczające – obowiązujące  
i orientacyjne. 

7. Określone na rysunku planu orientacyjne li-
nie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach 
przeznaczenia i różnych zasadach zagospodaro-
wania mogą zostań zmienione w stosunku do linii 
oznaczonych na rysunku planu: 
− do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi 

między terenami dróg publicznych (KD) a pozo-
stałymi terenami wyznaczonymi w planie, 

− do 6,5 m – w pozostałych przypadkach. 

§ 6. 1. Plan dopuszcza utrzymanie występują-
cych w stanie istniejącym funkcji terenów zainwe-
stowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy 
spełnieniu następujących warunków: 
1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji 

do wielkości wynikających z obowiązujących 
standardów jakości środowiska, jakie winny 
obowiązywań na terenach o użytkowaniu usta-
lonym w planie, 

2) w granicach działek tych funkcji zapewniona 
zostanie odpowiednia liczba miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych  
i przebywających okresowo. 

§ 7. 1. W przypadku braku dla wydzielonych 
terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warun-
ków zagospodarowania terenów, zasady zagospo-
darowania dla nich wynikają z przepisów odręb-
nych. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą 
a dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzy-
gań zgodnie z wymaganiami wynikającymi z za-
chowania walorów urbanistycznych, danego miej-
sca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozy-
tywnych cechach architektonicznych oraz ochrony 
krajobrazu  
i dziedzictwa kulturowego. 

Rozdział  III 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu  

kulturowego 

§ 8. 1. Ochronie prawnej podlegają zabytki ar-
cheologiczne. 

2. Stanowiska archeologiczne oznaczono na 
rysunku planu. 

3. Na wszelkie prace powadzone w rejonie 
stanowiska archeologicznego należy uzyskań zgo-
dę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwe-
stor, zgodnie z przepisami odrębnymi, zobowiąza-
ny jest zapewniń nadzór archeologiczny lub w razie 
konieczności przeprowadziń wyprzedzające bada-
nia archeologiczne. 

4. Na całym obszarze planu ustala się wymóg 
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia 
robót ziemnych z co najmniej siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

5. Ochronie podlegają istniejące i odkryte  
w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty 
o cechach zabytkowych. W przypadku ujawnienia 
w toku prac budowlanych obiektów archeologicz-
nych, należy powiadomiń właściwe służby kon-
serwatorskie. 

6. W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podjecie 
ratowniczych badań archeologicznych. 

7. Przepisom uchwały podlegają stanowiska 
archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabyt-
ków  
po dniu wejścia uchwały w życie. 

Rozdział  IV 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

§ 9. 1. Obszar przestrzeni publicznej obejmuje: 
− tereny dróg publicznych oraz tereny do nich 

przyległe o innym przeznaczeniu, położone 
między drogą a elewacjami frontowymi budyn-
ków, 

− tereny 1ZI/KS – 8ZI/KS. 
2. Przestrzeń publiczną kształtują: 

− elementy przekroju drogowego, 
− elewacje frontowe budynków, 
− elementy, o których mowa w ust. 3. 

3. W przestrzeni publicznej dopuszcza się 
umieszczenie: 
− elementów zieleni urządzonej – niskiej i wyso-

kiej, 
− oświetlenia ulicznego, 
− nośników reklam i informacji – przeznaczonych 

do umieszczenia na elewacjach frontowych bu-
dynku, 

− przestrzenno-architektonicznych nośników re-
klam i informacji, w tym tablic, słupów ogło-
szeniowych, drogowskazów, jak i innych obiek-
tów małej architektury służących reklamie i in-
formacji – przeznaczonych do usytuowania na 
terenie ulic lub w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie, 

− kiosków gazetowych (z prasą), portierni, wiat 
przystankowych i zintegrowanych z nimi kio-
sków oraz innych obiektów i urządzeń komuni-
kacji publicznej, 

− elementów technicznego wyposażenia prze-
strzeni publicznej do wysokości nieprzekracza-
jącej 1,1 m, 

− ogrodzeń i osłon miejsc na pojemniki tymcza-
sowego gromadzenia odpadów stałych, 

− pomników, rzeźbiarskich instalacji przestrzen-
nych, 

− obiektów infrastruktury technicznej do wysoko-
ści nieprzekraczającej 1,5 m oraz kontenero-
wych stacji transformatorowych. 

4. W przestrzeni publicznej wyklucza się lokali-
zację: 
− budynków gospodarczych i garaży, 
− straganów, barakowozów i kontenerów oraz 

kiosków, z wyjątkiem kiosków dopuszczonych w 
ust. 3, 
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− wielkowymiarowych nośników reklam i infor-
macji (bilbordów) – na terenach działek i ulic 
oraz na elewacjach, niespełniających warunków 
określonych w ust. 5 i 6. 

5. Na elewacjach budynków mogą byń 
umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa 
przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie 
odnoszące się do przedmiotu działalności na da-
nym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu 
następujących warunków: 
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umiesz-

czanych na elewacji elementów winny charak-
teryzowań się barwami stonowanymi, o niskiej 
chromatyczności, 

2) tablice umieszczań na elewacji z poszanowa-
niem kompozycji i elementów architektoniczne-
go jej ukształtowania, 

3) na elewacji może byń umieszczana jedna tablica 
lub jeden zespół tablic, 

4) zespół tablic winien tworzyń uporządkowany  
i zwarty układ kompozycyjny w pionie i pozio-
mie, 

5) zespół tablic, obsługujących więcej niż jeden 
podmiot/instytucję, usytuowań w części parte-
rowej, przy wejściu do budynku, 

6) maksymalna powierzchnia zespołu tablic in-
formacyjnych/tablicy informacyjnej na jednej 
elewacji budynku nie może przekroczyń: 
− na budynku zlokalizowanym na terenach PU 

i U: 5,5 m2, 
− na budynku zlokalizowanym na terenach U: 

2,5 m2 
− na budynku zlokalizowanym na terenach 

MU: 1,1 m2 
− na budynku zlokalizowanym na terenach 

MN: 0,4 m2, 
7) szyldy umieszczań w sposób zapewniający 

harmonijne ukształtowanie elewacji budynku 
oraz ochronę elementów architektonicznego jej 
ukształtowania, 

8) dopuszcza się lokalizację znaku firmowego lub 
marki/logo w kształcie i wielkości dostosowanej  
do parametrów zabudowy. 

6. Ustala się następujące warunki kształtowa-
nia obiektów przestrzenno-architektonicznych no-
śników reklam i informacji, przeznaczonych do 
usytuowania na terenie ulic oraz innych elemen-
tów: 
− maksymalna wysokośń tablic, słupów ogłosze-

niowych i drogowskazów nie może przekroczyń 
2,5 m, 

− maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej / 
informacyjnej nie może przekroczyń 2,1 m2, 

− maksymalna wysokośń obiektów małej archi-
tektury (instalacji przestrzennej, altan, pergoli) 
oraz kiosku gazetowego, portierni i wiaty, nie 
może przekroczyń – 3,5 m, 

− powierzchnia zabudowy pojedynczego elemen-
tu przestrzenno-architektonicznego nośnika re-
klamy i informacji (obiektu małej architektury) 
oraz kiosku gazetowego, portierni lub wiaty 
przystankowej nie może przekroczyń 8,5 m2. 

§ 10. 1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów 
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zacho-
waniu następujących warunków: 

1) stosowań ogrodzenia o wysokości: 
− dla terenów oznaczonych symbolem MN: od 

1,1 do 1,3 m, 
− dla terenów oznaczonych symbolem MU i U: 

od 1,3 do 1,5 m, 
− dla terenów PU: od 1,5 do 3,1 m, 
− dla terenów US: nie ustala się. 

2) stosowań przęsła ażurowe, o łącznej po-
wierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% 
powierzchni przęsła, 

3) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń 
wzdłuż dróg winny się charakteryzowań jedno-
rodnymi cechami rozwiązań plastycz-
nych/architektonicznych i materiałowych, 

4) wykluczyń ogrodzenia betonowe, w tym prefa-
brykowane. 

2. Ustala się obowiązek realizacji osłon dla 
miejsc na pojemniki tymczasowego gromadzenia 
odpadów stałych, zlokalizowanych na terenie 
działki, poza budynkiem. 

3. Ustala się następujące warunki kształtowa-
nia osłon dla miejsc na pojemniki tymczasowego 
gromadzenia odpadów stałych: 
1) ściany osłon pod względem wystroju i zasto-

sowanych materiałów dostosowań do charakte-
ru ogrodzenia lub rozwiązania architektonicz-
nego zabudowy, 

2) minimalna wysokośń ściany powinna wynosiń 
1,5 m, 

3) stosowań wyłącznie ściany ażurowe, o łącznej 
powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% 
powierzchni ściany, 

4) dopuszcza się stosowanie osłon metalowych. 

§ 11. 1. W pasie drogowym realizowań regu-
larne układy drzew uformowanych jako szpale-
ry/aleje. 

2. Obowiązujący układ drzew – wymagany do 
realizacji – oznaczonych na rysunku planu. 

3. Drzewa pod względem wysokości, pokroju, 
i walorów ozdobnych dostosowań do wymiarów 
pasa drogowego i szerokości pasa zielni, skali 
wnętrza urbanistycznego oraz przebiegu uzbroje-
nia. 

4. Szpalery uzupełniń ciągami z grupami ziele-
ni niskiej, w tym trawnikami, kwietnikami, zespo-
łami krzewów i żywopłotów. 

Rozdział  V 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określa 
rysunek planu i uchwała. 

2. Układ ulic tworzą: 
1) droga zbiorcza: 1KDZ, 
2) drogi lokalne: 2 – 3KDL, 
3) droga dojazdowa: 4KDD, 
4) drogi pieszo-jezdna: 5KDPJ, 
5) droga wewnętrzne (KDW). 

3. Szerokośń dróg w liniach rozgraniczających 
określono w rozdz. VI. 

4. Poza wyznaczonymi na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, dopuszcza się dodatkowe 
konieczne poszerzenie pasa drogowego na cele 
związane z poprawą parametrów techniczno-
użytkowych ulicy. Poszerzenie pasa drogowego 
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może się odbywań na wniosek zarządcy drogi za 
zgodą właściciela gruntów, które będą służyń po-
szerzeniu ulicy. 

§ 13. 1. Dopuszcza się, niezależnie od wyzna-
czonych na rysunku planu, wydzielenie dodatko-
wych dróg wewnętrznych. Orientacyjną lokalizację 
wlotów/zjazdów dróg wewnętrznych lub skrzyżo-
wań oznaczono na rysunku planu. 

2. Minimalna szerokośń pasa terenu pod dro-
gę wewnętrzną powinna wynosiń 10 m. 

3. Drogi wewnętrzne obsługujące tereny 
oznaczone symbolem PU realizowań jako drogi  
o przekroju ulicznym. 

4. Lokalizację zjazdów i skrzyżowań każdora-
zowo należy uzgodniń z zarządcą drogi publicznej. 

5. Oznaczone na rysunku planu przebiegi dróg 
wewnętrznych nie są obowiązujące. 

6. Dopuszcza się inny przebieg dróg we-
wnętrznych lub odstąpienie od wydzielenia ozna-
czonych  
na rysunku planu dróg wewnętrznych za zgodą 
właścicieli lub użytkowników, których działki te 
drogi miały obsługiwań – w takich przypadkach 
ustala się przeznaczenie terenu planowanej drogi 
wewnętrznej takie jak przeznaczenie terenów przy-
ległych. 

7. Dopuszcza się zaliczenie dróg wewnętrz-
nych określonych w niniejszym planie do dróg 
publicznych, na zasadach określonych w przepi-
sach odrębnych. 

§ 14. 1. W pasie drogowym dopuszcza się lo-
kalizację: 
− nowych obiektów i sieci infrastruktury technicz-

nej na warunkach określonych w przepisach od-
rębnych oraz normach branżowych, 

− urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi 
oraz ochroną środowiska, 

− wiat przystankowych, jak i elementów wyposa-
żenia przestrzeni publicznej, o których mowa  
w rozdz. IV. 

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, lokalizo-
wań wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. 

3. Elementy komunikacji służące pieszym na-
leży dostosowań do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

§ 15. 1. Dla nowej zabudowy, w granicach 
działek budowlanych, należy zapewniń odpowied-
nią  
do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych i samochodów ciężaro-
wych/gospodarczych. 

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych należy ustaliń w oparciu  
o następujące minimalne wskaźniki: 
1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej –  

1 m.p./1 mieszkanie, 
2) na potrzeby obiektów produkcyjnych –  

1 m.p./200 m2 p.u., 
3) na potrzeby usług, w następującym zakresie: 

− biura – 1 m.p./100 m2 p.u., 
− obiekty handlowe – 1 m.p./50 m2 p.u., 
− usługi turystyczne – 1 m.p./4 łóżka, 
− restauracje, kawiarnie – 1 m.p./10 miejsc 

konsumpcyjnych, 

− usługi pozostałe – 1 m.p./80 − m2 p.u. 
3. W bilansie miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowych dopuszcza się uwzględnienie 
przyulicznych miejsc postojowych oraz parkingów 
usytuowanych na terenach oznaczonych symbo-
lem ZI/KS. 

§ 16. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę obsza-
ru planu poprzez zbiorowy system zaopatrzenia  
w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia 
wodociągowe, w tym sieci wodociągowe, magi-
stralne i rozdzielcze. 

2. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków ko-
munalnych poprzez zbiorowy system odprowa-
dzenia ścieków, funkcjonujący w oparciu o nastę-
pujące urządzenia kanalizacyjne: 
1) sieci kanalizacyjne rozdzielcze, zlokalizowane w 

ciągach ulic, 
2) kolektory zbiorcze, 
3) przepompownie ścieków, 
4) miejską oczyszczalnię ścieków. 

3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opado-
wych komunalną siecią kanalizacyjną deszczową, 
przy spełnieniu wymagań określonych w przepi-
sach odrębnych. 

4. Ustala się następujące zasady obsługi w za-
kresie usuwania i utylizacji odpadów stałych: 
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie  

w miejscach gromadzenia odpadów stałych 
zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepi-
sów Prawa budowlanego i innych przepisów 
odrębnych, 

2) składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzy-
staniem terenów gromadzenia i utylizacji odpa-
dów komunalnych, zlokalizowanych na tere-
nach komunalnego wysypiska. 

5. Plan ustala dostawę energii elektrycznej  
z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego 
zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii 
zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyję-
tymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
miasta,  
z uwzględnieniem następujących urządzeń: 
1) linii elektroenergetycznych sn (20 kV),  
2) stacji transformatorowych, 
3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych)  

z przyłączeniami. 
6. Plan ustala dostawę gazu z rozdzielczej sieci 

gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem sieci. 
Przyłączenie obiektów powinno odbywań się na 
zasadach określonych w ustawie Prawo Energe-
tyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do 
tej ustawy, po spełnianiu warunków technicznych  
i ekonomicznych przyłączenia. 

7. Plan dopuszcza ogrzewanie obiektów za-
równo za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, jak  
i instalacji zasilanych gazem lub energią elektrycz-
ną przy spełnieniu wymogów ochrony środowiska 
oraz wymogów ochrony zabytków. 

8. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjo-
narnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przed-
siębiorstw telekomunikacyjnych. 

§ 17. 1. Ustala się następujące zasady rozbu-
dowy i budowy sieci infrastruktury technicznej. 
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− układ nowych oraz zakres rozbudowy istnieją-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
należy ustaliń w oparciu o założenia, koncepcje, 
programy i plany rozbudowy poszczególnych 
rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania za-
warte w projektach budowlanych poszczegól-
nych przedsięwzięń, 

− nowe odcinki sieci lokalizowań w terenach ulic 
określonych liniami rozgraniczającymi lub poza 
terenami ulic, w obszarach terenów wszystkich 
funkcji określonych w ustaleniach planu, 

− stacje transformatorowe należy lokalizowań 
jako wolno stojące budowle lub jako urządzenia 
wbudowane w budynki, 

− dopuszcza się możliwośń lokalizacji wolno sto-
jących stacji transformatorowych na granicy 
działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki. 

2. Orientacyjną lokalizację nowych stacji trans-
formatorowych oznaczono na rysunku planu. 

3. Dopuszcza się dodatkowe stacje transfor-
matorowe na terenach oznaczonych symbolem 
PU, U, MU, MN, ZI/KS, stosowanie do potrzeb po-
szczególnych odbiorców. 

4. Przebudowę linii elektroenergetycznych, w 
przypadku zaistnienia kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z istniejącymi liniami, prze-
prowadziń na warunkach określonych przez przed-
siębiorstwo energetyczne. 

5. Zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących sieci elektro-
energetycznych, stacji transformatorowych lub z 
projektowanych sieci i stacji winno nastąpiń na 
warunkach określonych przez właściciela sieci. 

6. Na terenach oznaczonych symbolem PU 
dopuszcza się lokalizację wolno stojących masztów 
radiokomunikacyjnych (stacji bazowych telefonii 
komórkowych. 

7. Maksymalna wysokośń masztów radiotele-
komunikacyjnych (stacji bazowych telefonii ko-
mórkowych) nie może przekroczyń 21 m. 

8. Dopuszcza się urządzenia radiotelekomuni-
kacyjne zainstalowane na budynkach, obejmujące 
konstrukcję wsporczą i anteny, z wykluczeniem 
kontenerów i innych urządzeń z zabudową i obu-
dową. 

9. Wysokośń urządzeń radiotelekomunikacyj-
nych zainstalowanych na budynkach, obejmują-
cych łącznie konstrukcję wsporczą i anteny – liczo-
na od najwyższego poziomu dachu budynku – nie 
powinna przekroczyń 2 m. 

10. Wody opadowe odprowadzane z utwar-
dzonych terenów, takich jak drogi, parkingi, place 
manewrowe, które mogą byń zanieczyszczane 
substancjami ropopochodnymi, należy podczysz-
czań w stosownych urządzeniach. W przypadku 
stosowania powierzchni częściowo utwardzonych, 
zabezpieczyń odpowiednio środowisko gruntowo-
wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. 

§ 18. 1. Na terenach wydzielonych liniami roz-
graniczającymi – wskazanych w ustaleniach szcze-
gółowych – dopuszcza się lokalizację sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, obsługujących 
obszar miasta. 

2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w 
liniach rozgraniczających istniejących i projekto-
wanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi. 

3. Lokalizacja sieci poza obszarem dróg, na te-
renach wszystkich funkcji określonych w ustale-
niach planu, wymaga zgody właściciela terenu  
i zarządcy sieci. 

4. Dopuszcza się zarurowanie rowów i cieków 
na terenach produkcyjno-usługowych i dróg wraz  
z zmianą ich przebiegu w granicach działki. 
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Rozdział  VI 

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania 

§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1PU, 2PU, 3PU tabela: 
 

Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie tere-
nu oraz linie 
|rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach  
zagospodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie uzupełnia-
jące terenu: 

 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci uzbroje-

nia terenów i urządzeń technicznych z nimi  
związanych, 

 infrastruktura drogowa 
3. Teren stanowi obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. 
II. Zasady ochrony 

środowiska i  
przyrody. 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosiń 
0,10. 

2. Nowe zespoły zieleni należy kształtowań z zachowaniem następujących zasad: 
1) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadziń 

zieleń izolacyjną, 
2) na pozostałych obszarach zieleń kształtowań w nawiązaniu do rozplanowania 

zabudowy, 
3) zespoły zieleni kształtowań z udziałem drzew i zieleni niskiej, 
4) roślinnośń gatunkowo zróżnicowań ze względu na wysokośń, pokrój, walory 

ozdobne oraz zmienne właściwości w ciągu roku. 
3. Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala 

się koniecznośń oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające 
błoto, oleje i benzynę. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Dopuszczalny układ drzew i szpalerów oznaczono na rysunku planu. 
2. Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległości mniejszej niż 3 m od granicy 

działki i na granicy działki, z wyjątkiem: 
 obiektów infrastruktury, 
 budynku portierni. 

3. Dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia. 
4. Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowań na działkach 

w nawiązaniu do układu dróg/oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 
5. W części budynku od strony ulicy lub elewacji frontowej dopuszcza się usytu-

owania akcentu architektonicznego. 
6. Maksymalna wysokośń budynku obejmująca akcent architektoniczny nie może 

przekraczań 15 m. 
7. W odległości co najmniej 10 m od obrysu budynku/elewacji frontowej budynku 

dopuszcza się podwyższenie/wypiętrzenie jego części oraz budowę instalacji 
przemysłowych i technicznych, z zachowaniem następujących warunków: 
1) maksymalne wysokośń podwyższonej części budynku/wypiętrzenia, łącznie 

z instalacjami, nie może przekroczyń 20 m, 
2) podwyższona/wypiętrzona częśń budynku lub zespół instalacji przemysłowych 

mogą zajmowań maksymalnie 15% powierzchni zabudowy budynku. 
8. Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki budynki: 

1) wyodrębniń kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania bu-
dynku, 

2) dla głównej płaszczyzny elewacji stosowań kolory jasne i stonowane, z jed-
noczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

9. Obsługę komunikacyjną terenów zapewniń od dróg 2KDL, 3KDL, poprzez zjazdy 
i drogi wewnętrzne, w tym drogi wewnętrzne usytuowane na terenach ZI/KS. 

10. Zasady kształtowania nośników reklam umieszczanych na elewacji budynku oraz 
kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. IV. 

V. Parametry i wskaź-
niki kształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu. 

1. Ustala się następujące warunki: 

usytuowanie 
nieprzekraczal-
nej linii zabu-
dowy  

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 
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charakter zabu-
dowy 

wolno stojąca/zwarta 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,8 
maksymalna wysokośń kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokośń okapu/elewacji/gzym- 
-su/attyki 

14.5 m 

dach Nie ustala się 
kąt nachylenia połaci dachu Nie ustala się 
materiały pokrycia dachu stromego Nie ustala się 

VI. Szczegółowe zasa-
dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości. 

1. Dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości. 
2. Ustala się następujące parametry podziału na działki: 

 minimalna pow. dz.: 5000 m2, 
 minimalna szer. dz.: 50 m, 
 minimalna szer. dz. pod pas drogi wewnętrznej: 12 m, 

kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70–90°. 
3. Nie ustala się parametrów działki pod obiekty infrastruktury technicznej. 
4. Dopuszcza się wtórne podziały działek/działki pod warunkiem zachowania prze-

pisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu, ochrony 
pożarowej oraz przepisów niniejszej uchwały 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów. 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

 
§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1U zawiera tabela: 

 
Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach 
zagospodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny zabudowy usługowej. 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
uzupełniające terenu: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci  

uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych, 

 infrastruktura drogowa. 
3 Dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkaniowego w budynku usługo-

wym. Działki przeznaczone w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
na mogą zajmowań nie więcej niż 25% wyznaczonego terenu. 

II. Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody. 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosiń 
0,30. 

2. Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele miesz-
kaniowo-usługowe. 

3. Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala 
się koniecznośń oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające 
błoto, oleje i benzynę. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległości mniejszej niż 3 m od granicy 
działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowań na działkach 
równolegle/prostopadle do układu dróg/do oznaczonej na rysunku planu linii 
zabudowy. 

  3. Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki budynku: 
 wyodrębniń kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania bu-

dynku, 
 dla głównej płaszczyzny elewacji stosowań kolory jasne i stonowane, z jed-

noczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 
4. Zasady kształtowania nośników reklam umieszczanych na elewacji budynku oraz 

kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. IV. 
IV. Parametry 

 i wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Ustala się następujące warunki: 

usytuowanie nie-
przekraczalnej linii 
zabudowy  

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 
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charakter zabudo-
wy 

wolno stojąca/zwarta 

Ilośń budynków na 
działce 

Nie ustala się 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,40 
maksymalna wysokośń kalenicy 12 m 
maksymalna wysokośń okapu 7 m 
minimalna wysokośń okapu 3,5 m 
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, 

dwuspadowy/wielospadowy, z wykluczeniem dachu koper-
towego (namiotowego) 

kąt nachylenia połaci dachu 35−450 
materiały pokrycia dachu stromego Dachówka – koloru czerwone-

go/brązowego 
V. Szczegółowe za-

sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości. 

1. Dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości 
2. Ustala się następujące parametry podziału na działki: 

- minimalna pow. dz.: 1500 m2, 
- maksymalna pow. dz.: 4500 m2, 
- minimalna szer. dz.: 35 m, 
- minimalna szer. dz. pod pas drogi wewnętrznej: 8 m, 

kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80–90°. 
3. Nie ustala się parametrów działki pod obiekty infrastruktury technicznej. 
4. Dopuszcza się wtórne podziały działek/działki pod warunkiem zachowania prze-

pisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu, ochrony 
pożarowej oraz przepisów niniejszej uchwały. 

VI. Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów. 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

 
§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U zawiera tabela: 

 
Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny zabudowy usługowej. 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
uzupełniające terenu: 

 produkcja i aktywność gospodarcza, 
 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci  

uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych, 

 infrastruktura drogowa. 
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmujące produkcję i aktywności gospodarczą 

może zajmowań nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynków usługo-
wych zlokalizowanych na terenie. Działki przeznaczone w całości pod produkcję 
i aktywności gospodarczą mogą zajmowań nie więcej niż 25% wyznaczonego 
terenu. 

II. Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody. 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosiń 
0,20. 

2. Nowe zespoły zieleni należy kształtowań z zachowaniem następujących zasad: 
1) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadziń 

zieleń izolacyjną, 
2) na pozostałych obszarach zieleń kształtowań w nawiązaniu do układu zabu-

dowy, 
3) zespoły zieleni kształtowań z udziałem drzew i zieleni niskiej, 
4) roślinnośń gatunkowo zróżnicowań ze względu na wysokośń, pokrój, walory 

ozdobne oraz zmienne właściwości w ciągu roku. 
3. Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala 

się koniecznośń oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające 
błoto, oleje i benzynę. 
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III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Obowiązuje układ drzew i szpalerów oznaczonych na rysunku planu. 
2. Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległości mniejszej niż 3 m od granicy 

działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej. 
3. Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowań na działkach 

równolegle do układu dróg/do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 
4. W części budynku od strony ulicy lub elewacji frontowej dopuszcza się usytu-

owania akcentu architektonicznego. 
5. Maksymalna wysokośń budynku obejmująca akcent architektonicznego nie może 

przekraczań 15,5 m. 
6. Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 

 wyodrębniń kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania bu-
dynku, 

 dla głównej płaszczyzny elewacji stosowań kolory jasne i stonowane, z jed-
noczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

7. Obsługę komunikacyjną terenów zapewniń od dróg 2KDL, 4KDD poprzez zjazdy 
i drogi wewnętrzne, w tym drogi wewnętrzne usytuowane na terenach ZI/KS. 

8. Zasady kształtowania nośników reklam umieszczanych na elewacji budynku oraz 
kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. IV. 

IV. Parametry i 
wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Ustala się następujące warunki: 

usytuowanie 
nieprzekraczal-
nej linii zabu-
dowy  

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

charakter zabu-
dowy 

wolno stojąca/zwarta 

Ilośń budynków 
na działce 

Nie ustala się 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,50 
maksymalna wysokośń kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokośń okapu/elewacji/gzym- 
-su/attyki 

na terenie 4U: 8 m 
na terenie 2U, 3U, 5U, 6U, 7U: 
14,5 m 

minimalna wysokośń okapu/elewacji/gzym- 
-su/attyki 

7 m 

dach Nie ustala się 
kąt nachylenia połaci dachu Nie ustala się 
materiały pokrycia dachu stromego Nie ustala się 

V. Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości. 

1. Dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości. 
2. Ustala się następujące parametry podziału na działki: 

 minimalna pow. dz.: 1500 m2, 
 maksymalna pow. dz.: jak dla terenu w liniach rozgraniczających, 
 minimalna szer. dz.: 35 m, 
 minimalna szer. dz. pod pas drogi wewnętrznej: 8 m, 

kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80–90°. 
3. Nie ustala się parametrów działki pod obiekty infrastruktury technicznej. 
4. Dopuszcza się wtórne podziały działek/działki pod warunkiem zachowania prze-

pisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu, ochrony 
pożarowej oraz przepisów niniejszej uchwały. 

VI. Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów. 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 
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§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU zawiera tabela: 
 

Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie uzupełnia-
jące terenu: 

 obsługa komunikacji i transportu, 
 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci  

uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych, 

 infrastruktura drogowa. 
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmujące obsługę komunikacji i transportu może 

zajmowań nie więcej niż 20% powierzchni całkowitej budynku mieszkaniowo- 
-usługowego. Działki przeznaczone w całości pod obsługę komunikacji i trans-
portu mogą zajmowań nie więcej niż 25% wyznaczonego terenu. 

II. Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody. 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosiń 
0,25. 

2. Nowe zespoły zieleni należy kształtowań z zachowaniem następujących zasad: 
1) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadziń 

zieleń izolacyjną, 
2) na pozostałych obszarach zieleń kształtowań w nawiązaniu do układu zabu-

dowy, 
3) zespoły zieleni kształtowań z udziałem drzew i zieleni niskiej, 
4) roślinnośń gatunkowo zróżnicowań ze względu na wysokośń, pokrój, walory 

ozdobne oraz zmienne właściwości w ciągu roku. 
3. Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala 

się koniecznośń oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające 
błoto, oleje i benzynę. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Obowiązuje układ drzew i szpalerów oznaczonych na rysunku planu. 
2. Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległości mniejszej niż 3 m od granicy 

działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej. 
3. Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowań na działkach 

równolegle do układu dróg/do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 
4. W części budynku od strony ulicy lub elewacji frontowej dopuszcza się usytu-

owanie akcentu architektonicznego. 
5. Maksymalna wysokośń budynku obejmująca akcent architektonicznego nie może 

przekraczań 14 m. 
  6. Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 

 wyodrębniń kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania bu-
dynku, 

 dla głównej płaszczyzny elewacji stosowań kolory jasne i stonowane, z jed-
noczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

7. Obsługę komunikacyjną terenów zapewniń od dróg 2KDL, 4KDD poprzez zjazdy 
i drogi wewnętrzne, w tym drogi wewnętrzne usytuowane na terenach ZI/KS. 

8. Zasady kształtowania nośników reklam umieszczanych na elewacji budynku oraz 
kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. IV. 

IV. Parametry i 
wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Ustala się następujące warunki: 

usytuowanie nie-
przekraczalnej linii 
zabudowy  

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

charakter zabudo-
wy 

wolno stojąca/zwarta 

Ilośń budynków na 
działce 

Nie ustala się 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35 
maksymalna wysokośń kalenicy nie ustala się 
maksymalna wysokośń okapu/elewacji/gzym- 
-su/attyki 

11,5 m 

minimalna wysokośń okapu/elewacji/gzym- 
-su/attyki 

7,5 m 

dach Nie ustala się 
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Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

kąt nachylenia połaci dachu Nie ustala się 
materiały pokrycia dachu stromego Nie ustala się 

V. Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości. 

1. Dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości. 
2. Ustala się następujące parametry podziału na działki: 

–  minimalna pow. dz.: 1500 m2, 
–  maksymalna pow. dz.: jak dla terenu w liniach rozgraniczających, 
–  minimalna szer. dz.: 35 m, 
–  minimalna szer. dz. pod pas drogi wewnętrznej: 8 m, 
kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80–90°. 

3. Nie ustala się parametrów działki pod obiekty infrastruktury technicznej. 
4. Dopuszcza się wtórne podziały działek/działki pod warunkiem zachowania prze-

pisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu, ochrony 
pożarowej oraz przepisów niniejszej uchwały. 

VI. Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów. 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1MN – 8MN zawiera tabela: 

Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
uzupełniające terenu: 

 usługi wbudowane, 
 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci  

uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych, 

 infrastruktura drogowa. 
3. Usługi mogą zajmowań nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku 

mieszkalnego. 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody. 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosiń 
0,40. 

2. Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Obowiązuje układ drzew i szpalerów oznaczonych na rysunku planu. 
2. Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległości mniejszej niż 3 m od granicy 

działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej. 
3. Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuowań na działkach 

równolegle lub prostopadle do układu dróg/do oznaczonej na rysunku planu linii 
zabudowy. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
 wyodrębniń kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania bu-

dynku, 
 dla głównej płaszczyzny elewacji stosowań kolory jasne i stonowane, z jed-

noczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 
5. Zasady kształtowania nośników reklam umieszczanych na elewacji budynku oraz 

kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. IV. 
IV. Parametry i 

wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Ustala się następujące warunki: 
usytuowanie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy  

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

charakter zabudowy wolno stojąca  
Ilośń budynków mieszka-
niowych na działce 

1 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 
maksymalna wysokośń kalenicy 10 m 
maksymalna wysokośń okapu/elewacji 4 m 
minimalna wysokośń okapu/elewacji 2,8 m 
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dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, 
dwuspadowy/wielospadowy, z wykluczeniem dachu koper-
towego (namiotowego) 

kąt nachylenia połaci dachu 38−40° 
materiały pokrycia dachu stromego dachówka – koloru czerwone-

go/brązowego 
V. Szczegółowe za-

sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości. 

1. Dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości. 
2. Ustala się następujące parametry podziału na działki: 

 minimalna pow. dz.: 650 m2, 
 maksymalna pow. dz.: 1500 m2, 
 minimalna szer. dz.: 22 m, 
 minimalna szer. dz. pod pas drogi wewnętrznej: 8 m, 

kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80–90°. 
3. Nie ustala się parametrów działki pod obiekty infrastruktury technicznej. 

VI. Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1ZI/KS – 8ZI/KS zawiera tabela: 

Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny zielni i infrastruktury drogowej. 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
uzupełniające terenu: 

 obiekty infrastruktury technicznej/sieci  
uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych. 

II. Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody. 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu winien wynosiń 
0,35. 

 
III. Zasady ochrony  

i kształtowania 
ładu przestrzen-
nego. 

1. Obowiązuje układ drzew i szpalerów oznaczonych na rysunku planu. 
2. Ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli, w tym barakowozów i obiektów 

kontenerowych, tymczasowych obiektów budowlanych. 
3. Zakres/rodzaj elementów infrastruktury drogowej dostosowań do warunków 

przestrzennych i potrzeb komunikacyjnych terenów obsługiwanych.  
4. Drzewa lokalizowań wzdłuż dróg, dojazdów, dróg pieszo-jezdnych, pieszych 

i pieszo rowerowych oraz w obrębie stanowisk parkingowych. 
5. Parkingi sytuowań prostopadle lub równolegle do drogi/ciągu pieszo-jezdnego. 
6. Ciąg stanowisk parkingowych sytuowanych prostopadle do drogi rozdzieliń 

drzewami. 
Jedno drzewo powinno przypadań co najmniej na 6 stanowisk parkingowych. 

7. Drzewa poza stanowiskami parkingowymi lokalizowań w odstępach 12 m–15 m. 
8. Zachowań następujące minimalne parametry poszczególnych elementów infra-

struktury drogowej: 
–  szerokośń dojazdu: 4 m 
–  szerokośń ciągu pieszo-jezdnego: 5 m, 
–  szerokośń ciągów pieszych: 1,5 m, 
–  szerokośń ciągów pieszo-rowerowych: 2,5 m. 

IV. Parametry i 
wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Nie ustala się 

V. Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości. 

1. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działki 
o dowolnych o wielkościach, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych. 

VI. Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów. 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 
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§ 25. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1US zawiera tabela: 
 

Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

tereny sportu i rekreacji 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
uzupełniające terenu: 

–   infrastruktura drogowa, 
–   obiekty infrastruktury technicznej/sieci  

uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych, 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu winien wynosiń 
0,50. 

III Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Ustala się zakaz lokalizacji barakowozów, obiektów kontenerowych oraz tymcza-
sowych obiektów budowlanych. 

2. Obowiązuje układ drzew i szpalerów oznaczonych na rysunku planu. 
IV Parametry i 

wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu 

1. Ustala się następujące warunki: 

usytuowanie nie-
przekraczalnej linii 
zabudowy  

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 

charakter zabudo-
wy 

Wolno stojąca  

Ilośń budynków 
mieszkaniowych 
na działce 

nie ustala się 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,10 
maksymalna wysokośń kalenicy 11 m 
maksymalna wysokośń okapu/elewacji 5 m 
minimalna wysokośń okapu/elewacji 2,8 m 
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, 

dwuspadowy/wielospadowy, z wykluczeniem dachu koper-
towego (namiotowego) 

kąt nachylenia połaci dachu 35−45° 
materiały pokrycia dachu stromego dachówka – koloru czerwone-

go/brązowego 
V Szczegółowe za-

sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działki 
o dowolnych o wielkościach, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych. 

VI Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

 
§ 26. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1ZL zawiera tabela: 

 
Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny lasów. 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
uzupełniające terenu: 

 obiekty infrastruktury technicznej/sieci  
uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych, 

 drogi wewnętrzne. 
3. Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 

w planie. 
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Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

II. Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody. 

 Nie ustala się 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Sposób zagospodarowania i ochrony lasów określają przepisy odrębne oraz plan 
Urządzenia Lasu. 

2. Wyklucza się lokalizację budynków, z wyjątkiem dopuszczonych w przepisach 
odrębnych. 

IV. Parametry i 
wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Nie ustala się 

V. Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości. 

1. Nie ustala się. 

VI. Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 

 
§ 27. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1E zawiera tabela: 

 
Tabela 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania. 

1. Ustala się następujące 
przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

Tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 

2. Ustala się następujące 
przeznaczenie uzupełnia-
jące terenu: 

 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci  

uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych  
z nimi związanych, 

 drogi wewnętrzne. 
3. Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych 

w planie. 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody. 

1. Nie ustala się 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych na granicy działki i w odległo-
ściach mniejszych niż 3 m od granicy działki. 

IV. Parametry i 
wskaźniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Nie ustala się. 

V. Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1. Dopuszcza się dokonywanie korekt w ukształtowaniu działek. 

VI. Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i użytkowania 
terenów 

1. Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu. 
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§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KDZ zawiera 
tabela. 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1KDZ  
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie te-
renu. 

1. Tereny ulicy zbiorczej − Z 1/2 teren przeznaczony na poszerzenie/modernizację 
ul. Sulikowskiej 

2. Ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające terenu: 
 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń tech-

nicznych z nimi związanych 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody 

1. Zasady kształtowania zieleni określone zostały w rozdz. IV. 

2. Obowiązuje układ drzew i szpalerów oznaczonych na rysunku planu. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Wyznaczony w planie pas drogowy jest częścią pasa drogowego drogi klasy Z1/2 
w ciągu ul. Sulikowskiej. 
W obszarze niniejszego planu wyznaczono pas drogowy o szerokości od 3 do  
20 m. 
Pełna szerokośń pasa drogowego, łącznie z terenem poza obszarem planu, wy-
nosi od 20 do 35 m. 

2. Dopuszcza się przekrój uliczny. 
3. W zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej. 
4. Dodatkowe warunki zawarte są w rozdz. IV i V. 

IV. Szczegółowe zasa-
dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości 

1. Granicę działki wyznaczają linie rozgraniczające. 

V Sposób i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia, urządzania i 
użytkowania tere-
nów 

1. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania. 

 
§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 2KDL zawiera 

tabela. 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2KDL  
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie te-
renu. 

1. Tereny ulicy lokalnej − L 1/2  
2. Ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające terenu: 

 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń tech-

nicznych z nimi związanych. 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody. 

1. Zasady kształtowania zieleni określone zostały w rozdz. IV. 

2. Obowiązuje układ drzew i szpalerów oznaczonych na rysunku planu. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Minimalna szerokośń pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 25 m. 
2. W pasie drogowym należy zlokalizowań następujące elementy przekroju ulicy: 

 jezdnię, 
 pasy postojowe, 
 obustronne chodniki, 
 pasy zieleni. 

3. W zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację: 
 ścieżki rowerowej, 
 zatoki przystankowej. 

4. Dodatkowe warunki zawarte są w rozdz. IV i V. 
IV. Szczegółowe zasa-

dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości. 

1. Granicę działki wyznaczają linie rozgraniczające. 
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Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2KDL  
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

V. Sposób i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia, urządzania i 
użytkowania tere-
nów. 

1. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania. 

 
§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 3KDL zawiera 

tabela. 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 3KDL  
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie te-
renu. 

1. Tereny ulicy lokalnej − L 1/2  
2. Ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające terenu: 

 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń tech-

nicznych z nimi związanych. 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody. 

1. Zasady kształtowania zieleni określone zostały w rozdz. IV. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Minimalna szerokośń pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 12 m. 
2. W pasie drogowym należy zlokalizowań następujące elementy przekroju ulicy: 

 jezdnię, 
 jednostronny chodniki, 
 pasy zieleni. 

3. W zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację: 
 pasów postojowych, 
 ścieżki rowerowej. 

4. Dodatkowe warunki zawarte są w rozdz. IV i V. 
IV. Szczegółowe zasa-

dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości. 

1. Granicę działki wyznaczają linie rozgraniczające. 

V. Sposób i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia, urządzania i 
użytkowania tere-
nów 

1. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania. 

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 4KDD zawiera 
tabela. 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 4KDD  
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie te-
renu. 

1. Tereny ulicy dojazdowej − D1/2  
2. Ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające terenu: 

 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń tech-

nicznych z nimi związanych. 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody. 

1. Zasady kształtowania zieleni określone zostały w rozdz. IV. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Minimalna szerokośń pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 15 m. 
2. W pasie drogowym należy zlokalizowań następujące elementy przekroju ulicy: 

 jezdnię, 
 jednostronny chodniki, 
 ścieżkę rowerową. 

3. W zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację: 
 pasów postojowych, 
 pasów zieleni. 
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Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 4KDD  
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

4. Dodatkowe warunki zawarte są w rozdz. IV i V. 
IV. Szczegółowe zasa-

dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości. 

1. Granicę działki wyznaczają linie rozgraniczające. 

V. Sposób i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia, urządzania i 
użytkowania tere-
nów 

1. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania. 

 
§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 5KDPJ zawiera 

tabela. 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 5KDPJ  
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie te-
renu. 

1. Tereny ulicy/drogi pieszo-jezdnej  
2. Ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające terenu: 

 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń tech-

nicznych z nimi związanych. 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody. 

1. Zasady kształtowania zieleni określone zostały w rozdz. IV. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Minimalna szerokośń pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 8 m. 
2. W zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację: 

 ścieżki rowerowej, 
 pasów postojowych. 

3. Dodatkowe warunki zawarte są w rozdz. IV i V. 
IV. Szczegółowe zasa-

dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości. 

1. Granicę działki wyznaczają linie rozgraniczające. 

V. Sposób i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia, urządzania i 
użytkowania tere-
nów 

1. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania. 

 
§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 6KDW – 7KDW 

zawiera tabela. 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 6KDW – 7KDW 
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

I. Przeznaczenie te-
renu. 

1. Tereny drogi wewnętrznej  
2. Ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające terenu: 

 zieleń urządzona, 
 obiekty infrastruktury technicznej/sieci uzbrojenia terenów i urządzeń tech-

nicznych z nimi związanych 
II. Zasady ochrony 

środowiska i przy-
rody. 

1. Nie ustala się. 

III. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Minimalna szerokośń pasa drogowego: 8 m. 
2. Dopuszcza się przekrój uliczny. 
3. W przekroju ulicznym dopuszcza się: 

 chodniki, 
 ścieżkę rowerową, 
 pasy zieleni. 
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Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 6KDW – 7KDW 
Przedmiot ustaleń planu 

Treśń ustaleń 

IV. Szczegółowe zasa-
dy i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości. 

1. Granicę działki wyznaczają linie rozgraniczające. 

V. Sposób i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia, urządzania i 
użytkowania tere-
nów 

1. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania. 

 
Rozdział  VII 

Przepisy końcowe 

§ 34. Ustala się stawkę procentową służącą 
ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości: 
− dla terenów: PU i U – 30%, 
− dla terenów MU, MN – 15%, 
− dla pozostałych terenów – 0%. 

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady: 
Artur Bieliński 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 312/ 
/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 
7 października 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 312/ 
/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 
7 października 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd 
Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Sulikowskiej 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania 

1. Tereny objęte zmianą planu mają dostęp do ulicy publicznej − ul. Sulikowskiej oraz są w stanie 
istniejącym możliwe do obsłużenia infrastrukturą techniczną biegnącą w sąsiedztwie tych terenów. 

2. Uchwalona zmiana planu potwierdza potrzebę realizacji nowych dróg gminnych, sieci wodocią-
gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, w otoczeniu obszaru objętego 
zmianą, określonych w m.p.z.p. dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu uchwalonym przez Radę Miasta 
Zgorzelec w dniu 5 marca 2004 r. uchwałą nr 150/04. 

3. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy, a także finansowania kosztów wykupu gruntów przeznaczonych do ich realizacji 
będą: 
1) środki własne gminy, w tym zapisane w „Wieloletnim planie inwestycyjnym dla miasta Zgorzelec”, 
2) fundusze programów pomocowych Unii Europejskiej, 
3) kredyty bankowe, 
4) emisje obligacji komunalnych. 

4. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych niewymienionych w ust. 4, w tym 
również współfinansowania wyżej wymienionych zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z późn. zm.) oraz ze środków prywatnych. 
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UCHWAŁA NR L/361/09 
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 28 września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachod-
niej i północnej miasta Prusice – część „A”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice 

nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),  
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 późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVI/118/07 
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 września 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części zachodniej i północnej mia-
sta Prusice – częśń „A”, po stwierdzeniu zgodności 
zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Prusice” uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy Prusice nr XIV/145/99 z dnia 11 grudnia 
1999 r. z późniejszymi zmianami, Rada Miasta  
i Gminy Prusice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części zachod-
niej i północnej miasta Prusice – częśń „A”, zwaną 
dalej planem, która obejmuje obszar o granicach 
przedstawionych na rysunku planu. 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są 
następujące załączniki: 

1. Rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik  
nr 1, 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu – załącznik  
nr 2, 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania – za-
łącznik nr 3. 

4. Uzasadnienie i podsumowanie, zawierające 
informacje, zgodne z wymogami przepisów szcze-
gólnych i odrębnych – załącznik nr 4. 

§ 3. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
1) przepisach szczególnych i odrębnych – należy 

przez to rozumień przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumień za-
łącznik graficzny do niniejszej uchwały, 

3) obszarze – należy przez to rozumień wszystkie 
działki objęte granicami opracowania, 

4) terenie – należy przez to rozumień wyodrębnio-
ną liniami rozgraniczającymi częśń obszaru, 


