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UCHWAŁA NR XLVIII/348/09 
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w rejonie ul. Janusza 
Korczaka i zbiornika „Sudety” w Bielawie 

 
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 późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),  
w związku z uchwałą nr XXX/223/08 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwier-
dzeniu jego zgodności ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bielawa, Rada Miejska Bielawy uchwala, co 
następuje: 

Rozdział  1 

PRZEDMIOT I ZAKRES USTALEŃ PLANU 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, w rejonie ul. Janusza 
Korczaka i zbiornika „Sudety” w Bielawie.  

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczo-
no na rysunku planu, stanowiącym załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały.  

3. Załącznikami do uchwały są:  
1) załącznik nr 1 − rysunek planu stanowiący inte-

gralną częśń planu,  

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,  

3) załącznik nr 3 – 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, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.  

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń pla-
nu.  

§ 2. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o:  
1) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 

przez to rozumień przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stań się dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach prze-
znaczenia podstawowego mieszczą się elemen-
ty zagospodarowania bezpośrednio z nim zwią-
zane, warunkujące prawidłowe korzystanie z te-
renu; elementy te obejmują w szczególności 
dojścia i dojazdy, place manewrowe i gospo-
darcze, miejsca postojowe dla samochodów 
mieszkańców i użytkowników, miejsca oraz 
urządzenia wypoczynku i rekreacji oraz zieleń 
przydomową i urządzenia techniczne obsługu-
jące teren;  
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2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumień przeznaczenie, które może byń lokali-
zowane jako uzupełniające lub zamienne w sto-
sunku do funkcji podstawowej, na warunkach 
określonych w przepisach szczegółowych 
uchwały. W ramach przeznaczenia dopuszczal-
nego mieszczą się elementy zagospodarowania 
bezpośrednio z nim związane, warunkujące 
prawidłowe korzystanie z terenu;  

3) usługach (bez określania zakresu tych usług) – 
należy przez to rozumień funkcję terenów  
i obiektów służących działalności komercyjnej, 
niesprzecznych z funkcją mieszkaniową;  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumień linię, która nie może byń przekro-
czona przy sytuowaniu budynku. Nie dotyczy 
ona elementów niekubaturowych budynku, ta-
kich jak: ryzality, okapy, ganki, witryny, wyku-
sze, balkony itp. – wysuniętych do 2,0 m na 
długości do 30% fasady budynku;  

5) drogach wewnętrznych rozumie się przez to 
inne niż drogi publiczne, które mogą byń 
uchwałą rady miejskiej zakwalifikowane do 
dróg publicznych gminnych, mogą jednakże 
spełniań rolę dojazdów ogólnodostępnych w 
zespole zabudowy oraz charakteryzują się pa-
rametrami określonymi w dalszej części uchwa-
ły;  

6) zabudowie mieszkaniowej niskiej intensywności 
– należy przez to rozumień zabudowę jednoro-
dzinną wolno stojącą, bliźniaczą i zwartą, a tak-
że wolno stojące budynki mieszkalne do  
4 mieszkań włącznie.  

7) zabudowie rezydencjonalnej – należy przez to 
rozumień zabudowę jednorodzinną wolno sto-
jącą zlokalizowaną na działkach spełniających 
parametry określone w dalszej części uchwały, 
charakteryzującą się rozłożystością rzutu po-
ziomego.  

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  
a) granica opracowania,  
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,  
c) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyzna-

czonych liniami rozgraniczającymi,  
d) linie zabudowy – nieprzekraczalne.  

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyj-
ną.  

§ 4. Dopuszczenia i odstępstwa określone  
w części ogólnej uchwały w rozdziałach 2–10 są 
wiążące także w odniesieniu do ustaleń szczegó-
łowych zawartych w rozdziale 11.  

Rozdział  2 

PRZEZNACZENIE TERENU I ZASADY  
KSZTAŁTOWANIA LINII ROZGRANICZAJĄCYCH 

TERENY 

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

2. W planie wyznacza się tereny o następują-
cym przeznaczeniu podstawowym oznaczone na 

rysunku planu symbolem i kolejnym numerem 
odpowiednio:  

1) tereny zieleni parkowej – ZP,  
2) tereny zieleni leśnej – ZL,  
3) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności – MN,  
4) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności i/lub zabudowy wielorodzinnej – 
MM,  

5) tereny zabudowy rezydencjonalnej – ME,  
6) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności z dopuszczeniem usług hotelarstwa, 
sportu  
i rekreacji – MN/US,  

7) tereny usług hotelarstwa, sportu i rekreacji – 
US,  

8) tereny usług hotelarstwa, sportu i rekreacji,  
w tym związane ze sportami wodnymi – 
US/W,  

9) tereny wód otwartych: zbiornika wodnego 
„Sudety” i cieków wodnych – W,  

10) tereny dróg publicznych:  
− kategorii zbiorczej – KDZ,  
− kategorii lokalnej – KDL,  
− kategorii dojazdowej – KDD,  

11) tereny dróg wewnętrznych – KDW,  
12) tereny ciągów pieszo-rowerowych – KDp,  
13) teren zamknięty kolei – KK,  
14) tereny parkingów z zielenią towarzyszącą – 

KS,  
15) tereny zieleni towarzyszącej terenom obsługi 

komunikacji – KZ,  
16) tereny infrastruktury z zakresu elektroenerge-

tyki – E.  
3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnym sposobie zagospodarowania opisane  
są symbolami literowymi i cyfrowymi.  

4. Linie rozgraniczające tereny o różnych ro-
dzajach przeznaczenia i różnych zasadach zago-
spodarowania mogą zostań zmienione w stosunku 
do linii oznaczonych na rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrębnymi:  
1) 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi mię-

dzy terenami dróg publicznych (KDZ, KDL, KDD) 
a pozostałymi terenami wyznaczonymi w pla-
nie, niebędącymi terenami dróg publicznych,  

2) do 6 m − jeżeli są liniami rozgraniczającymi 
między terenami dróg wewnętrznych a pozosta-
łymi terenami wyznaczonymi w planie,  

3) 12 m – w pozostałych przypadkach.  

§ 6. 1. Plan dopuszcza utrzymanie występują-
cych w stanie istniejącym funkcji terenów zainwe-
stowanych odmiennych od ustaleń planu pod wa-
runkiem, że ich pozostawienie nie naruszy stan-
dardów i jakości środowiska, jakie obowiązują na 
terenach o przeznaczeniu podstawowym i dopusz-
czalnym ustalonym w planie.  

2. Na terenach lub działkach, o których mowa 
w ust. 1, obowiązują zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego, parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, zasad i warunków scalania oraz po-
działu nieruchomości określone dla terenu pod-
stawowego.  
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Rozdział  3 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO 

§ 7. Zasady ochrony przestrzeni zurbanizowa-
nej oraz terenów otwartych określają rozdziały 4, 5 
i 7.  

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady kształto-
wania zabudowy i jej rozplanowania:  
1) budynki sytuowane w wyodrębniających się 

przestrzennie ciągach zabudowy i w nowych 
zespołach budowlanych:  
a) powinny charakteryzowań się zbliżonymi do 

siebie parametrami i cechami kształtowania 
architektury, w zakresie wielkości obiektu 
oraz formy i pokrycia dachu,  

b) powinny byń lokalizowane prostopadle lub 
równoległe do istniejącej zabudowy, albo 
równolegle do wyznaczonej linii zabudowy, 
bądź w przypadku linii krzywych w nawiąza-
niu do ich krzywizny,  

2) w zagospodarowaniu zespołów zabudowy nale-
ży uwzględniań kształtowanie układów zieleni 
wysokiej,  

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego, drogi publicz-
nej i wewnętrznej, powinien wynosiń 90 stopni, 
z tolerancją 15 stopni.  

2. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy 
określonej na rysunku planu lub w ustaleniach 
treści uchwały, elementami architektonicznymi 
budynku wystającymi do 2,0 m. Linia zabudowy 
może byń przekroczona, z uwzględnieniem przepi-
sów odrębnych, wysuniętymi zadaszeniami, 
przedsionkami wejściowymi, schodami, gankami i 
wykuszami.  

Rozdział  4 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

§ 9. 1. Ochronie podlega teren lasu oznaczony 
na rysunku planu symbolem – ZL1 i ZL2.  

2. Ochrona elementów wymienionych w ust. 1 
polega na ich zachowaniu oraz na wykorzystaniu  
i użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, 
na którym występują, w sposób niepowodujący  
ich degradacji, jak też na odnawianiu ich składni-
ków, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustalenia-
mi planu.  

§ 10. Na obszarze objętym planem zakazuje 
się lokalizacji przedsięwzięń mogących znacząco 
oddziaływań na środowisko określonych w przepi-
sach odrębnych, z wyłączeniem obiektów i urzą-
dzeń z zakresu infrastruktury technicznej, służą-
cych obsłudze obszaru objętego planem.  

§ 11. W zakresie ochrony przed uciążliwością 
hałasu ustala się, zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo ochrony środowiska:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności − MN,  
2) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności i/lub zabudowy wielorodzinnej − MM,  
3) tereny zabudowy rezydencjonalnej – ME,  

4) tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszcze-
niem usług hotelarstwa, sportu i rekreacji – 
MN/US,  

5) tereny zieleni parkowej – ZP,  
6) oraz tereny usług hotelarstwa, sportu i rekreacji 

− US.  

Rozdział  5 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY  

WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem występu-
je obszar podlegający ochronie konserwatorskiej  
i kulturowej na podstawie przepisów szczególnych 
(ZP1), wpisany do rejestru zabytków Park sanato-
ryjny decyzją nr 1164/Wł z dnia 28 marca 1986.  

2. Wszelkie działania na wymienionym w ust. 
1 terenie należy prowadziń w uzgodnieniu z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków.  

Rozdział  6 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁ-
TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

§ 13. Tereny o charakterze przestrzeni publicz-
nej stanowią:  
1) tereny dróg i ulic publicznych wraz z ich oto-

czeniem obejmującym na obszarach zabudo-
wanych – tereny pomiędzy istniejącymi i okre-
ślonymi w planie liniami zabudowy,  

2) tereny ciągów pieszo-rowerowych.  

§ 14. 1. W obrębie przestrzeni publicznej do-
puszcza się umieszczenie elementów informacji, 
plansz reklamowych i obiektów małej architektury.  

2. Lokalizacja elementów, o których mowa w 
ust. 1, w tym: kiosków służących funkcji informacji, 
reklamy i handlu, wiat, słupów i tablic ogłoszenio-
wych oraz urządzeń reklamowych, a także ich for-
ma zewnętrzna winny byń każdorazowo opiniowa-
ne przez organ wykonawczy gminy, przy czym nie 
zezwala się na lokalizowanie wolno stojących 
plansz reklamowych wielkogabarytowych, prze-
kraczających wysokośń 2,5 m od poziomu terenu.  

3. W przestrzeni publicznej wyklucza się lokali-
zację:  
a) budynków gospodarczych i garaży,  
b) straganów, kontenerów oraz kiosków, z wyjąt-

kiem kiosków dopuszczonych na zasadach 
określonych w § 18.  

§ 15. 1. Przy lokalizacji i kształtowaniu ogro-
dzeń wzdłuż linii rozgraniczających dróg i placów 
publicznych należy zachowań następujące warunki:  
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń 

winny się charakteryzowań jednakową wysoko-
ścią oraz wspólnymi lub jednakowymi cechami 
rozwiązań plastycznych, architektonicznych  
i materiałowych,  

2) ogrodzenia powinny byń ażurowe, o łącznej 
powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 60% 
powierzchni przęsła,  

3) wykluczyń lokalizacje ogrodzeń betonowych,  
w tym prefabrykowanych.  

2. Ustala się następujące maksymalne wyso-
kości ogrodzeń:  
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1) dla terenów oznaczonych, MN , MM, MN/US – 
1,5 m,  

2) dla terenów US, ME: 2,0 m.  

Rozdział  7 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH  
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH  
                              PRZEPISÓW 

§ 16. Na obszarze objętym planem nie wystę-
pują obszary lub obiekty podlegające ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych.  

Rozdział  8 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY 
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

§ 17. 1. Układ dróg i ulic tworzą:  
1) droga zbiorcza KDZ o szerokości 20 m w liniach 

rozgraniczających, jednojezdniowa o 2 pasach 
ruchu,  

2) drogi lokalne KDL o szerokości docelowej  
15,0 m w liniach rozgraniczających, jednojez-
dniowa o 2 pasach ruchu, dopuszcza się odcin-
kowe zwężenia wynikające z istniejących uwa-
runkowań,  

3) drogi dojazdowe KDD o wymaganej minimalnej 
szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m 
oraz zalecanych 12,0 m, jednojezdniowa o 2 pa-
sach ruchu,  

4) drogi wewnętrzne ogólnodostępne – KDW  
o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających, 
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu.  

2. Dopuszcza się konieczne poszerzenia linii 
rozgraniczających, na cele związane z poprawą 
parametrów techniczno-użytkowych drogi,  
w szczególności związanych z bezpieczeństwem 
ruchu, bezpieczeństwem użytkowników terenów 
przylegających do drogi oraz z ochroną zdrowia 
ludzi.  

3. Elementy komunikacji służące pieszym oraz 
ciągi pieszo-rowerowe należy dostosowań do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.  

4. Dopuszcza się wydzielenie dodatkowych 
dróg wewnętrznych, nieustalonych w planie, dla 
obsługi zespołów budowlanych. Ustala się mini-
malną szerokośń pasa terenu (działki) pod drogę 
wewnętrzną − 8,0 m.  

§ 18. 1. Nie dopuszcza się dodatkowych zjaz-
dów z drogi KDZ, poza wyznaczonymi w planie.  

2. Nie dopuszcza się zjazdów bezpośrednich 
na drogę KDL, z wyjątkiem obsługujących teren 
MN2.  

3. W pasach drogowych zakazuje się lokaliza-
cji obiektów niezwiązanych z obsługą i użytkowa-
niem dróg, z wyłączeniem obiektów wymienio-
nych w ust. 4.  

4. W pasie drogowym drogi KDZ dopuszcza 
się lokalizację kiosków handlowych, o powierzchni 
zabudowy nie przekraczającej 8 m2, zintegrowa-
nych z wiatami przystankowymi, za zgodą zarządcy 
drogi.  

§ 19. Następujące tereny i elementy zagospo-
darowania mogą służyń wytyczeniu ciągów pieszo- 
-rowerowych:  

1) tereny dróg i ulic – oznaczone symbolem KD 
(publiczne) i KDW oraz inne niewydzielone w 
planie drogi wewnętrzne, za zgodą i na warun-
kach określonych przez zarządcę drogi,  

2) na terenach lasów − ZL wewnętrzne drogi leśne 
za zgodą i na warunkach określonych przez za-
rządcę tych terenów.  

§ 20. 1. Dla nowej zabudowy, w granicach 
działek, należy zapewniń odpowiednią do potrzeb  
i przepisów odrębnych liczbę miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych i samochodów go-
spodarczych.  

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych należy ustaliń w oparciu  
o następujące wskaźniki:  
1) dla funkcji mieszkaniowej – 2 m.p./1 mieszka-

nie,  
2) na potrzeby usług:  

a) obiekty handlowe 1m.p./40 m2 p.u.  
b) obiekty gastronomii, kluby 1m.p./8 miejsc 

konsumpcyjnych  
c) usługi turystyczne 1m.p./4 łóżka  
d) obiekty usługowe pozostałe 1m.p./50 m2 p.u.  

3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza 
się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojo-
wych za zgodą zarządcy drogi.  

4. Wskaźniki podane w ust. 2 należy stosowań 
także przy zmianie sposobu użytkowania oraz do 
części budynków stanowiących rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków.  

§ 21. 1. Zaopatrzenie w wodę poprzez istnieją-
cy i rozbudowywany zbiorowy system zaopatrze-
nia  
w wodę funkcjonujący w oparciu o wodo-ciąg 
grupowy.  

2. Ustala się odprowadzenie ścieków komu-
nalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia 
ścieków, funkcjonujący w oparciu o układ sieci 
rozdzielczych obejmujący:  
1) przewody i urządzenia odprowadzające ścieki 

komunalne do oczyszczalni ścieków,  
2) lokalne układy kanalizacji deszczowej.  

3. Wymogi zawarte w ust. 1 i 2 nie dotyczą te-
renów oznaczonych symbolem ME, dla których 
dopuszcza się rozwiązania indywidualne.  

§ 22. Ustala się następujące zasady odprowa-
dzenia wód opadowych:  
1) w zespołach skoncentrowanych układów zabu-

dowy, w szczególności z powierzchni dróg  
i parkingów o trwałej nawierzchni, stosownie 
do wymagań przepisów odrębnych poprzez 
urządzenia umożliwiające podczyszczanie wód; 
w przypadku stosowania powierzchni częścio-
wo utwardzonych, należy zabezpieczyń odpo-
wiednio środowisko gruntowo-wodne przed in-
filtracją zanieczyszczeń,  

2) dopuszcza się indywidualne odprowadzanie 
wód deszczowych na teren działki lub do istnie-
jących cieków wodnych − zgodnie z warunkami 
ustalonymi w przepisach odrębnych  

§ 23. 1. Zakazuje się składowania i unieszko-
dliwiania odpadów na obszarze planu.  

2. Ustala się następujące zasady gromadzenia 
i usuwania odpadów:  
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1) dopuszcza się wyłącznie czasowe magazyno-
wanie odpadów, stosownie do przepisów usta-
wy o odpadach,  

2) lokalizacje miejsc czasowego gromadzenia od-
padów stałych, w tym odpadów komunalnych, 
należy określań w oparciu o przepisy odrębne,  

3) w miejscach czasowego gromadzenia odpadów 
stałych należy uwzględniań możliwośń segrega-
cji odpadów,  

4) z odpadami komunalnymi należy postępowań 
zgodnie z przyjętym na terenie prawem miej-
scowym,  

5) odpady wytwarzane w działalności usługowej 
należy zagospodarowywań w sposób niestwa-
rzający zagrożenia dla wód powierzchniowych  
i podziemnych.  

§ 24. 1. Plan ustala dostawę energii elektrycz-
nej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycz-
nego zajmującego się dystrybucją energii zgodnie 
z ustawą Prawo Energetyczne, z uwzględnieniem 
następujących urządzeń:  
1) linii elektroenergetycznych sn 20 kV,  
2) stacji transformatorowych,  
3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych)  

z przyłączeniami.  
2. Stacje transformatorowe należy lokalizowań 

jako wolno stojące budowle kubaturowe lub jako 
urządzenia wbudowane w budynki usługowe. 
Ustala się możliwośń lokalizacji wolno stojących 
stacji transformatorowych na granicy działki lub  
w odległości 1,5 m od granicy działki.  

§ 25. 1. Plan dopuszcza możliwośń dostawy do 
celów gospodarczych i grzewczych gazu ziemnego 
poprzez budowę systemu sieci i urządzeń przed-
siębiorstwa energetycznego.  

2. Układ sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej należy ustaliń w oparciu o programy i kon-
cepcje rozbudowy sieci, dostosowane do plano-
wanego zagospodarowania przestrzennego.  

§ 26. 1. Plan ustala ogrzewanie obiektów  
w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, 
spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowi-
ska określone w przepisach odrębnych, z wyklu-
czeniem paliw stałych.  

2. Dopuszcza się stosowanie ogrzewania uzu-
pełniającego kominkowego.  

§ 27. Ustala się obsługę telefoniczną ze sta-
cjonarnej sieci telekomunikacyjnej oraz za pomocą 
urządzeń przekaźnikowych obsługiwanych przez 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.  

§ 28. 1. Ustala się przebudowę i rozbudowę 
istniejących sieci infrastruktury technicznej pod 
potrzeby zachowanej i nowej zabudowy oraz nie-
zbędnej modernizacji sieci.  

2. Układ nowych oraz zakres rozbudowy ist-
niejących sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej należy ustaliń w oparciu o założenia, koncepcje, 
programy, plany projekty budowy poszczególnych 
rodzajów sieci.  

§ 29. 1. Lokalizacja sieci infrastruktury tech-
nicznej w liniach rozgraniczających istniejących  
i projektowanych dróg wymaga zgody zarządcy 
drogi.  

2. Lokalizacja sieci poza obszarem dróg, na te-
renach wszystkich funkcji określonych w ustale-
niach planu może byń realizowana w oparciu  
o przepisy odrębne.  

3. Należy zapewniń dbałośń o prawidłowe go-
spodarowanie terenami niezainwestowanymi po-
przez prowadzenie sieci infrastruktury w sposób 
równoległy i prostopadły do istniejących bądź pro-
jektowanych obiektów, w odległościach minimal-
nych dopuszczonych odrębnymi przepisami od 
innych sieci i przyłączy.  

§ 30. Nie dopuszcza się lokalizacji urządzeń 
radiokomunikacyjnych i odpowiednich, mogących 
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływań na 
środowisko oraz masztów telefonii komórkowej.  

Rozdział  9 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH  

UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZY ZABUDOWY 

§ 31. Na terenach położonych w granicach 
planu i niebędących terenami komunikacji i infra-
struktury technicznej:  
1) nie dopuszcza się grodzenia terenów oznaczo-

nych symbolem US3,  
2) dopuszcza się lokalizowanie gminnych urządzeń 

infrastruktury technicznej, jako wolno stojących 
lub wbudowanych; urządzenia te mogą byń lo-
kalizowane na zasadach ustalonych dla prze-
znaczenia dopuszczalnego i zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.  

Rozdział  10 

SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO  
URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU 

§ 32. 1. Tereny budowlane mogą byń wyko-
rzystywane tymczasowo na cele innych funkcji 
ustalonych/występujących w planie pod warun-
kiem spełnienia przepisów uchwały w zakresie 
ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego 
oraz przy uwzględnieniu ustaleń ust. 2.  

2. Dla potrzeb tymczasowego zagospodaro-
wania terenów dopuszcza się wykorzystanie istnie-
jących obiektów oraz lokalizację obiektów tymcza-
sowych związanych z okolicznościowymi uroczy-
stościami, zlokalizowanych na czas trwania uro-
czystości.  

Rozdział  11 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA 
ORAZ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

§ 33. 1. Ustala się następujące zasady podziału 
nieruchomości:  
1) minimalna wielkośń działki:  

a) na terenach MN – 1000 m2,  
b) na terenach ME i US – 2500 m2,  
c) na terenach MM – 1000 m2 dla zabudowy 

jednorodzinnej i 3000 m2 dla zabudowy wie-
lorodzinnej,  

d) na terenach MN/US – 1000 m2 dla zabudowy 
jednorodzinnej,  

e) wg potrzeb dla pozostałej zabudowy,  
2) minimalna szerokośń frontu działek:  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 217 – 25682 – Poz. 4168 

 

a) na terenach MN – 24 m,  
b) na terenach ME i US – 35 m,  
c) na terenach MM – 25 m,  
d) na terenach MN/US – 25 m,  
e) dla pozostałych obiektów i funkcji nie ustala 

się.  
2. Dla potrzeb realizacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej dopuszcza się wydziele-
nia działek o wielkościach i na warunkach wynika-
jących z przepisów odrębnych.  

Rozdział  12 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 34. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-
niowej niskiej intensywności, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem MN1 do MN3.  

2. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się 
realizację infrastruktury technicznej i komunikacji 
wewnętrznej, obiektów garażowych i gospodar-
czych, wolno stojących.  

3. Zabudowę mieszkalną należy realizowań ja-
ko jednorodzinną, z uwzględnieniem następują-
cych warunków:  
1) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku pla-

nu, w przypadku braku linii zabudowy należy 
stosowań przepisy szczególne,  

2) dopuszczalna powierzchnia zabudowy kubatu-
rowej w przedziale 150 do 250 m2,  

3) wysokośń budynku w przedziale 3,0 do 5,0 m, 
licząc do okapu dachu lub najwyższego gzymsu 
w strefie wejściowej, przy czym wysokośń w 
najwyższym punkcie kalenicy nie może przekra-
czań 10,0 m,  

4) geometria dachu – dachy strome, kalenicowe o 
symetrycznym układzie połaci, kącie nachylenia  
w przedziale 35 do 45°, dopuszcza się drugie ka-
lenice, ścięcia naczółkowe, lukarny i okna poła-
ciowe, podniesienia w dachu z innym kątem 
nachylenia połaci itp.  

4. Zabudowę towarzyszącą w postaci garaży 
lub budynków gospodarczych należy realizowań  
z uwzględnieniem następujących warunków:  
1) nie zezwala się na realizację więcej niż jednego 

obiektu towarzyszącego na wydzielonej działce,  
2) powierzchnia zabudowy obiektu nie może prze-

kraczań 60 m2,  
3) maksymalna wysokośń budynku, licząc w naj-

wyższym punkcie kalenicy – 6,0 m,  
4) geometrię dachu należy zharmonizowań z da-

chem na budynku mieszkalnym, z zachowaniem 
tych samych kątów nachylenia połaci.  

5. Minimalna powierzchnia działki biologicznie 
czynna – 50%.  

6. Minimalna szerokośń niewydzielonych dróg 
wewnętrznych – 8,0 m w liniach rozgraniczających.  

§ 35. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-
niowej niskiej intensywności i/lub zabudowy wie-
lorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MM1 do MM2.  

2. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się 
realizację infrastruktury technicznej i komunikacji 
wewnętrznej, obiektów usługowych, garażowych i 
gospodarczych, wolno stojących.  

3. Nie ustala się proporcji dla poszczególnych 
rodzajów zabudowy.  

4. Zabudowę mieszkalną zezwala się realizo-
wań jako:  
1) jednorodzinną, z uwzględnieniem następują-

cych warunków:  
a) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku 

planu, w przypadku braku linii zabudowy na-
leży stosowań przepisy szczególne,  

b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy kuba-
turowej w przedziale 150 do 250 m2,  

c) wysokośń budynku w przedziale 3,0 do  
5,0 m, licząc do okapu dachu lub najwyższe-
go gzymsu w strefie wejściowej, przy czym 
wysokośń w najwyższym punkcie kalenicy 
nie może przekraczań 10,0 m,  

d) geometria dachu – dachy strome, kalenico-
we o symetrycznym układzie połaci, kącie 
nachylenia  
w przedziale 35 do 45 stopni, dopuszcza się 
drugie kalenice, ścięcia naczółkowe, lukarny 
i okna połaciowe, podniesienia w dachu  
z innym kątem nachylenia połaci itp.,  

2) wielorodzinna, z uwzględnieniem następują-
cych warunków:  
a) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku 

planu,  
b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy jed-

nego budynku mieszkalnego – 500 m2  
c) wysokośń budynku do 3 kondygnacji na-

ziemnych, nie więcej jednak niż 12,5 m w 
najwyższym punkcie kalenicy,  

d) geometria dachu – dachy strome, kalenico-
we o symetrycznym układzie połaci, kącie 
nachylenia  
w przedziale 35–45°, dopuszcza się drugie 
kalenice, ścięcia naczółkowe, lukarny i okna 
połaciowe, podniesienia w dachu z innym 
kątem nachylenia połaci, mansardy itp.  

5. Zabudowę usługową z zakresu obsługi pod-
stawowej dla mieszkańców należy realizowań  
z uwzględnieniem następujących warunków:  
a) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku pla-

nu,  
b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku – 150 m2,  
c) wysokośń budynku do 2 kondygnacji,  
d) geometria dachu – dachy strome, kalenicowe  

o symetrycznym układzie połaci, kącie nachyle-
nia w przedziale 35–45 stopni, dopuszcza się 
drugie kalenice, ścięcia naczółkowe, lukarny i 
okna połaciowe, podniesienia w dachu z innym 
kątem nachylenia połaci, mansardy itp.  

6. Zabudowę towarzyszącą w postaci garaży 
lub budynków gospodarczych należy realizowań  
z uwzględnieniem następujących warunków:  
1) nie zezwala się na realizację więcej niż jednego 

obiektu towarzyszącego na wydzielonej działce,  
2) powierzchnia zabudowy obiektu nie może prze-

kraczań 60 m2,  
3) maksymalna wysokośń budynku, licząc w naj-

wyższym punkcie kalenicy – 6,0 m,  
4) geometrię dachu należy zharmonizowań z da-

chem na budynku mieszkalnym, z zachowaniem 
tych samych kątów nachylenia połaci.  

7. Minimalna powierzchnia działki biologicznie 
czynna – 50%.  
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8. Minimalna szerokośń niewydzielonych dróg 
wewnętrznych – 8,0 m w liniach rozgraniczających.  

§ 36. 1. Ustala się tereny usług hotelarstwa, 
sportu, rekreacji i wypoczynku, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem od US1 do US5.  

2. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się 
realizację:  
1) obiektów kultury masowej,  
2) obiektów rekreacji, odnowy biologicznej  

i ochrony zdrowia,  
3) obiektów rekreacji indywidualnej w ośrodku 

zorganizowanym (wyłącznie na terenie US3)  
4) infrastruktury technicznej i komunikacji we-

wnętrznej.  
3. Nie ustala się proporcji dla poszczególnych 

rodzajów zabudowy.  
4. Zabudowę kubaturową zezwala się realizo-

wań z uwzględnieniem następujących warunków:  
a) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku pla-

nu, w przypadku braku określenia należy sto-
sowań przepisy szczególne,  

b) wysokośń budynku do 3 kondygnacji naziem-
nych,  

c) geometria dachu – dachy strome, kalenicowe o 
symetrycznym układzie połaci, kącie nachylenia  
w przedziale 35–45°, dopuszcza się drugie kale-
nice, ścięcia naczółkowe, lukarny i okna poła-
ciowe, podniesienia w dachu z innym kątem 
nachylenia połaci, mansardy itp.,  

d) architektura inspirowana tradycją w budownic-
twa przedgórza sudeckiego, dopuszcza się for-
my współczesne z dachami płaskimi, charakte-
ryzujące się wysokimi walorami.  

5. Na terenie US3 zezwala się na realizację 
budynków rekreacji indywidualnej, z uwzględnie-
niem następujących warunków:  
1) dopuszcza się budowę obiektów w ośrodku 

zorganizowanym, bez możliwości wydzielania 
poszczególnych działek,  

2) liczba budynków – nie więcej niż 15,  
3) powierzchnia zabudowy jednego obiektu  

w przedziale od 70 do 150 m2,  
4) maksymalna wysokośń budynku, licząc w naj-

wyższym punkcie kalenicy – 10,0 m,  
5) geometrię dachu – jak w §36 ust. 4, lit. d), do-

puszcza się dachy płaskie pod warunkiem za-
stosowania wierzchniej warstwy wegetatywnej.  

6. Minimalna powierzchnia działki biologicznie 
czynna – 40%.  

7. Minimalna szerokośń niewydzielonych  
w planie dróg wewnętrznych – 8,0 m w liniach 
rozgraniczających.  

§ 37. 1. Ustala się tereny zabudowy rezyden-
cjonalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ME.  

2. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się 
realizację infrastruktury technicznej i komunikacji 
wewnętrznej, obiektów garażowych i gospodar-
czych, wolno stojących.  

3. Zabudowę mieszkalną należy realizowań ja-
ko jednorodzinną, z uwzględnieniem następują-
cych warunków:  
1) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku pla-

nu, w przypadku braku linii zabudowy należy 
stosowań przepisy szczególne,  

2) dopuszczalna powierzchnia zabudowy kubatu-
rowej w przedziale 250 do 450 m2,  

3) wysokośń budynku w przedziale 3,0 do 5,5 m, 
licząc do okapu dachu lub najwyższego gzymsu 
w strefie wejściowej, przy czym wysokośń w 
najwyższym punkcie kalenicy nie może przekra-
czań 11,0 m,  

4) geometria dachu – dachy strome, kalenicowe  
o symetrycznym układzie połaci, kącie nachyle-
nia  
w przedziale 35 do 45°, dopuszcza się drugie ka-
lenice, ścięcia naczółkowe, lukarny i okna poła-
ciowe, podniesienia w dachu z innym kątem 
nachylenia połaci itp.  

4. Zabudowę towarzyszącą w postaci garaży 
lub budynków gospodarczych należy realizowań  
z uwzględnieniem następujących warunków:  
1) nie zezwala się na realizację więcej niż jednego 

obiektu towarzyszącego na wydzielonej działce, 
dopuszcza się więcej pod warunkiem zastoso-
wania nad nimi wspólnego dachu,  

2) powierzchnia zabudowy obiektu nie może prze-
kraczań 150 m2,  

3) maksymalna wysokośń budynku, licząc w naj-
wyższym punkcie kalenicy – 7,5 m,  

4) geometrię dachu należy zharmonizowań z da-
chem na budynku mieszkalnym, z zachowaniem 
tych samych kątów nachylenia połaci.  

5. Minimalna powierzchnia działki biologicznie 
czynna – 50%.  

6. Minimalna szerokośń niewydzielonych dróg 
wewnętrznych – 8,0 m w liniach rozgraniczających.  

§ 38. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-
niowej niskiej intensywności z dopuszczeniem 
usług hotelarstwa, sportu i rekreacji, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN/US1.  

2. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się 
realizację infrastruktury technicznej i komunikacji 
wewnętrznej, obiektów garażowych i gospodar-
czych, wolno stojących.  

3. Nie ustala się proporcji dla poszczególnych 
rodzajów zabudowy.  

4. Zabudowę mieszkalną należy realizowań ja-
ko jednorodzinną, z uwzględnieniem następują-
cych warunków:  
1) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku pla-

nu, w przypadku braku linii zabudowy należy 
stosowań przepisy szczególne,  

2) dopuszczalna powierzchnia zabudowy kubatu-
rowej w przedziale 150 do 250 m2,  

3) wysokośń budynku w przedziale 3,0 do 5,0 m, 
licząc do okapu dachu lub najwyższego gzymsu 
w strefie wejściowej, przy czym wysokośń  
w najwyższym punkcie kalenicy nie może prze-
kraczań 10,0 m,  

4) geometria dachu – dachy strome, kalenicowe  
o symetrycznym układzie połaci, kącie nachyle-
nia w przedziale 35 do 45°, dopuszcza się drugie 
kalenice, ścięcia naczółkowe, lukarny i okna po-
łaciowe, podniesienia w dachu z innym kątem 
nachylenia połaci itp.  

5. Zabudowę towarzyszącą w postaci garaży 
lub budynków gospodarczych należy realizowań  
z uwzględnieniem następujących warunków:  
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1) nie zezwala się na realizację więcej niż jednego 
obiektu towarzyszącego na wydzielonej działce, 
dopuszcza się więcej pod warunkiem zastoso-
wania nad nimi wspólnego dachu,  

2) powierzchnia zabudowy obiektu nie może prze-
kraczań 60 m2,  

3) maksymalna wysokośń budynku, licząc w naj-
wyższym punkcie kalenicy – 6,0 m,  

4) geometrię dachu należy zharmonizowań z da-
chem na budynku mieszkalnym, z zachowaniem 
tych samych kątów nachylenia połaci.  

6. Zabudowę usługową należy realizowań  
z uwzględnieniem następujących warunków:  
a) linie zabudowy wg oznaczenia na rysunku pla-

nu, w przypadku braku określenia należy sto-
sowań przepisy szczególne,  

b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy jednego 
budynku – 600 m2,  

c) wysokośń budynku do 3 kondygnacji naziem-
nych,  

d) geometria dachu – dachy strome, kalenicowe  
o symetrycznym układzie połaci, kącie nachyle-
nia w przedziale 35–45°, dopuszcza się drugie 
kalenice, ścięcia naczółkowe, lukarny i okna po-
łaciowe, podniesienia w dachu z innym kątem 
nachylenia połaci, mansardy itp.  

7. Minimalna powierzchnia działki biologicznie 
czynna – 50%.  

8. Minimalna szerokośń niewydzielonych na 
rysunku planu dróg wewnętrznych – 8,0 m w li-
niach rozgraniczających.  

§ 39. 1. Ustala się tereny usług hotelarstwa, 
sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym związane ze 
sportami wodnymi, oznaczone na rysunku planu 
symbolem od US/W1.  

2. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się 
realizację:  
1) obiektów hotelarstwa, odnowy biologicznej i 

ochrony zdrowia,  
2) sportu i rekreacji  
3) infrastruktury technicznej i komunikacji we-

wnętrznej.  
3. Nie ustala się proporcji dla poszczególnych 

rodzajów zabudowy.  
4. Zabudowę kubaturową zezwala się realizo-

wań z uwzględnieniem następujących warunków:  
a) nie ustala się linii zabudowy,  
b) zezwala się na wznoszenie obiektów budowla-

nych wymienionych w ust. 2 pkt 1) i 2) w formie 
nadwodnej (ponad lustrem wody), posadowio-
nej na elementach słupowych zagłębionych w 
dnie zbiornika,  

c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy jednego 
budynku – 2000 m2,  

d) wysokośń budynku do 3 kondygnacji naziem-
nych,  

e) geometria dachu – dachy strome, kalenicowe o 
symetrycznym układzie połaci, kącie nachylenia  
w przedziale 35–45 stopni, dopuszcza się drugie 
kalenice, ścięcia naczółkowe, lukarny i okna po-
łaciowe, podniesienia w dachu z innym kątem 
nachylenia połaci, mansardy itp.,  

f) architektura inspirowana tradycją budownictwa 
przedgórza sudeckiego, dopuszcza się formy 

współczesne z dachami płaskimi, charakteryzu-
jące się wysokimi walorami.  

5. Obiekty kubaturowe, a także urządzenia  
i budowle związane z obsługą sportów wodnych 
dopuszcza się realizowań w formie kontynuacji 
obiektów sytuowanych na terenie US3 i US5.  

§ 40. 1. Ustala się teren zieleni parkowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1.  

2. Na przedmiotowym terenie ustala się zakaz 
jakiejkolwiek zabudowy.  

3. Teren, stanowiący częśń zabytkowego parku 
sanatoryjnego, podlega ochronie z mocy prawa, 
wszelka działalnośń może byń prowadzona wy-
łącznie za zgodą wojewódzkiego konserwatora 
zabytków.  

§ 41. 1. Ustala się tereny zieleni leśnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami od ZL1 do ZL2.  

2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje 
zakaz jakiejkolwiek zabudowy.  

3. Tereny wymienione w ust. 1 podlegają 
ochronie z mocy prawa, dopuszcza się wykorzy-
stanie na cele rekreacji na warunkach wynikają-
cych z przepisów szczególnych.  

§ 42. 1. Ustala się tereny wód otwartych i cie-
ków, oznaczone na rysunku planu symbolami od 
W1 do W3.  

2. Zezwala się na użytkowanie i eksploatację 
zbiornika na warunkach wynikających z przepisów 
szczególnych.  

3. Dopuszcza się przebudowę koryta cieku za-
silającego zbiornik „Sudety” w oparciu o przepisy 
szczególne oraz na warunkach ustalonych przez 
administratora.  

§ 43. 1. Ustala się tereny infrastruktury tech-
nicznej z zakresu elektroenergetyki, oznaczone na 
rysunku planu symbolem od E1 do E2.  

2. Zasady zagospodarowania i wykorzystania 
terenu określają przepisy odrębne.  

3. Na przedmiotowych terenach zezwala się 
na realizację wyłącznie obiektów i urządzeń służą-
cych zaopatrzeniu w energię okolicznej zabudowy.  

§ 44. 1. Ustala się teren parkingu z zielenią 
towarzyszącą, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KS1.  

2. Nie zezwala się na realizację zabudowy ku-
baturowej, z wyjątkiem obiektu służącego obsłu-
dze parkingu o powierzchni zabudowy do 150 m2  
i kubaturze do 500 m3.  

3. Przedmiotowy teren należy wyposażyń w 
zieleń towarzyszącą komponowaną, stanowiącą  
nie mniej niż 20% powierzchni.  

§ 45. 1. Ustala się teren zieleni towarzyszącej 
terenom obsługi komunikacji, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KZ1.  

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje za-
kaz zabudowy, dopuszcza się realizację sieci  
i urządzeń infrastruktury technicznej doziemnej.  

§ 46. Teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KK stanowi teren zamknięty w rozumieniu 
przepisów odrębnych.  
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§ 47. Ustala się stawkę procentową służącą 
ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości:  
1) dla terenów: MN, MM, ME, MN/US, US, US/W – 

30%,  
2) dla pozostałych terenów – 10%.  

§ 48. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bielawy.  

§ 49. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Leszek Stróżyk
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/348/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
28 października 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/348/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
28 października 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

 ul. Janusza Korczaka i zbiornika „Sudety” w Bielawie 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Bielawy rozstrzyga, 
co następuje: 

§ 1. W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą wpływu ustaleń planu za środowisko, nie rozstrzy-
ga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/ 
/348/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
28 października 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Janusza 
Korczaka i zbiornika „Sudety” w Bielawie 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszy-
mi zmianami) Rada Miejska Bielawy rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania 
własne gminy. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 
1) budowa i rozbudowa dróg gminnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ, KDL, KDD  

do parametrów określonych planem wraz z realizacją w ich ciągach komunalnej sieci infrastruktury 
technicznej. 

2) zagospodarowanie terenu zieleni towarzyszącej terenom obsługi komunikacji, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KZ1. 

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

a) wieloletni plan inwestycyjny gminy 
b) wieloletni plan finansowy gminy. 

§ 3. Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową 
2) z kredytów i pożyczek 
3) z obligacji komunalnych 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień 
5) ze środków pomocowych UE 
6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
7) z innych źródeł 
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