
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15965 – Poz. 2410 

 

2410 
2 4 10 

UCHWAŁA NR 404/10 
 RADY MIASTA ZGORZELEC 

 z dnia 7 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej 

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, ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmia-
nami), w związku z uchwałą nr 126/07 Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pół-
noc w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej oraz 
uchwałą nr 204/08 z dnia 5 września 2008 r.  
w sprawie zmiany załącznika graficznego nr 1 do 
uchwały 126/07 Rady Miasta Zgorzelec, po stwier-
dzeniu zgodności ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgorzelec zatwierdzonym z uchwałą  
nr 404/02 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia  
21 lutego 2002 r., zmienionym uchwałą nr 191/08 
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 8 lipca 2008 r.,  
nr 309/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 paździer-
nika 2009 r., nr 311/09 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 7 października 2009 r., nr 328/09 Rady Mia-
sta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2009 r., nr 398/10 
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 lipca 2010 r.  
i nr 403/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgorzelec, Rada Miasta Zgorzelec uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgo-
rzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiań-
skiej, zwany dalej planem. 

2. Granice 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, sporządzony 

na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, stano-
wiący integralną część zmiany planu; 

2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-

nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 
4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń pla-

nu. 

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1)  przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawierają rozdziały 2 i 10 
oraz rysunek planu, 

2)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego − ustalenia w tym zakresie zawie-
rają rozdziały 3 i 10 oraz rysunek planu, 

3)  zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawierają rozdział 4 oraz 
rysunek planu, 

4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym za-
kresie zawierają rozdział 5 oraz rysunek planu, 

5)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 6, 

6)  granice terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 − ustalenia w tym zakresie zawierają 
rozdziały 2 i 10 oraz rysunek planu; 

7)  granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów − ustalenia w tym zakresie zawierają roz-
dział 8 oraz rysunek planu, 

8)  szczegółowych zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu – ustalenia w tym zakresie za-
wierają rozdział 10 oraz rysunek planu, 

9)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 10, 

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej 
– ustalenia w tym zakresie zawierają rozdział 
7 oraz rysunek planu, 

11)  szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy – ustalenia w tym za-
kresie zawierają rozdziały 8 i 10, 

12)  sposobów i terminów tymczasowego urzą-
dzania i użytkowania terenu – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 9, 
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13)  stawki procentowej, służącą ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 11. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale i na rysunku jest 
mowa o: 

1)  planie – należy przez to rozumieć zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgo-
rzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej obejmującą 
tekst uchwały i rysunek; 

2)  rysunku planu– należy przez to rozumieć ry-
sunek zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec 
Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej 
w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik do 
uchwały; 

3)  terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi; 

4)  podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które 
w ramach realizacji planu winno stać się do-
minującą formą wykorzystania terenu. 
W ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczą się elementy zagospodarowania 
bezpośrednio z nim związane, warunkujące 
prawidłowe korzystanie z terenu/działki; ele-
menty te obejmują w szczególności: dojścia 
i dojazdy, place manewrowe i gospodarcze, 
miejsca postojowe i garaże dla samochodów 
użytkowników, zieleń oraz miejsca i urządze-
nia wypoczynku/rekreacji; urządzenia tech-
niczne obsługujące teren/działkę; 

5)  dopuszczalnym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego, na warunkach okre-
ślonych w przepisach uchwały; w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu/działki j; 

6)  wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wskaźnik wyrażający stosunek po-
wierzchni zabudowy budynków stałych do 
powierzchni odpowiadających im działek lub 
terenów; 

7)  wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosu-
nek sumy powierzchni całkowitej rzutu 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budyn-
ków stałych do powierzchni odpowiadających 
im działek lub terenów; 

8)  obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usy-
tuowania elewacji frontowej bryły budynku; 
nie dotyczy ona wysuniętych do 3,5 m poza 
obrys elewacji budynku (w kierunku drogi) ry-

zalitów, stref wejściowych/wjazdowych, 
przedsionków, ganków, galerii, wykuszy, wi-
tryn, zadaszeń, klatek schodowych i schodów, 
których łączna szerokość w całej szerokości 
elewacji budynku, nie może przekroczyć: 
a)  4,5m w ciągu elewacji budynku jednoro-

dzinnego, 
b)  20% szerokości elewacji budynków pozo-

stałych; 
9)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku; nie 
dotyczy ona wysuniętych do 2 m poza obrys 
elewacji budynku (w kierunku drogi) ryzalitów 
stref wejściowych/wjazdowych, przedsionków, 
ganków, galerii, wykuszy, witryn, zadaszeń, 
klatek schodowych i schodów, których łączna 
szerokość w całej szerokości elewacji budyn-
ku, nie może przekroczyć: 
a)  4,5 m w ciągu elewacji budynku jednoro-

dzinnego, 
b)  20% szerokości elewacji budynków pozo-

stałych; 
10)  nieprzekraczalnej linii zabudowy z wymaganą 

orientacją budynków − należy przez to rozu-
mieć linię w stosunku do której elewacja pod-
stawowej bryły budynku od strony linii musi 
być usytuowana równolegle do tej linii; 

11)  wysokość kalenicy – należy przez to rozumieć 
parametr pionowego gabarytu budynku, mie-
rzony w metrach od najniższego terenu przy 
budynku do poziomu kalenicy dachu; 

12)  wysokość okapu/gzymsu – należy przez to 
rozumieć parametr pionowego gabarytu bu-
dynku z dachem stromym, mierzony w me-
trach od najniższego terenu przy budynku do 
poziomu okapu/gzymsu głównego, 

13)  wysokość elewacji/attyki – należy przez to 
rozumieć parametr pionowego gabarytu bu-
dynku, mierzony w metrach od najniższego te-
renu przy budynku do poziomu górnej naj-
wyższej krawędzi elewacji/krawędzi attyki bu-
dynku z dachem płaskim; 

14)  dachu płaskim– należy przez to rozumieć dach 
o spadkach połaci głównych wynoszących 
maksimum 14°; 

15)  miejscu postojowym – należy przez to rozu-
mieć miejsce do parkowania samochodu na 
terenie lub w obiekcie – otwarte, przykryte lub 
zamknięte; 

16)  stanie istniejącym – należy przez to rozumieć 
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały; 

17)  przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć teren drogi publicznej oraz obszar poło-
żony wzdłuż drogi publicznej, obejmujący te-
reny przyległe do dróg, których granicę wy-
znacza linia elewacji istniejących i projekto-
wanych budynków od strony dróg; 

18)  terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcję terenów i obiektów służą-
cych działalności z zakresu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15967 – Poz. 2410 

 

a)  działalności biurowej i administracji, 
b)  wystawiennictwa, działalności targowej 

i promocji, 
c)  handlu detalicznego, 
d)  handlu hurtowego i magazynowania, 
e)  usług informatycznych i łączności, 
f)  turystyki, hotelarstwa i gastronomii, 
g)  odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, 
h)  sportu i rekreacji, 
i)  projektowania i innych form pracy twór-

czej, 
j)  kultury, sztuki i rozrywki, 
k)  oświaty i nauki, 
l)  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, 

m)  produkcji drobnej związanych z obsługą 
mieszkańców/gospodarstw domowych –
piekarnia, cukiernia, 

n)  usług motoryzacyjnych, obejmujących 
obiekty sprzedaży i naprawy samocho-
dów/motocykli oraz sprzedaży i naprawy 
sprzętu budowlanego i rolniczego, 

o)  usług publicznych (sportu i rekreacji, kultu-
ry i rozrywki, opieki społecznej, ochrony 
zdrowia, oświaty i nauki, administracji pu-
blicznej, łączności, bezpieczeństwa pu-
blicznego), 

19)  terenach produkcji, baz i składów – należy 
przez to rozumieć tereny użytkowane w do-
wolnych proporcjach pod wszystkie rodzaje 
lub jeden z niżej wymienionych rodzajów 
użytkowania terenu i zabudowy: 
a)  produkcji przemysłowej, 
b)  dystrybucji detalicznej paliw i produktów 

naftowych – stacje paliw, 
c)  logistyki (obejmującej magazynowanie, 

konfekcjonowanie i przeładunek towarów), 
d)  zaplecza technicznego i obsługi gospodarki 

komunalnej, budownictwa, rolnictwa, 
transportu i komunikacji samochodowej, 

e)  usług w zakresie stolarstwa, kamieniarstwa 
i budownictwa, 

f)  obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, 

20)  terenach produkcji, baz i składów oraz zabu-
dowy usługowej – należy przez to rozumieć 
tereny, które mogą być zagospodarowane 
pod tereny, o których mowa w pkt 18 
lub/i pod tereny, o których mowa w pkt 19; 

21)  terenach zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej – należy przez to rozumieć tereny, któ-
re mogą być zagospodarowane pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej i/lub jednorodzin-
nej i/lub pod tereny, o których mowa  
w pkt 18 – z wyłączeniem usług, o których 
mowa w pkt 18 lit: d i m; 

22)  obowiązujących przepisach/decyzjach – należy 
przez to rozumieć aktualne, obowiązujące 
przepisy/decyzje w dniu podjęcia konkretnego 
postępowania; 

23)  powierzchni zieleni – należy przez to rozumieć 
powierzchnię zieleni urządzonej na gruncie 
rodzimym oraz przekształconym. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
a)  granica obszaru objętego planem, 
b)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
c)  oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-

szące się do ich przeznaczeń oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania, 

d)  oznaczenia literowe i cyfrowe klasyfikacji tech-
nicznej dróg, ciągów pieszych i skrzyżowań, 

e)  zjazdy prawo i lewoskrętne z drogi KD GP – 
istniejące do zachowania, 

f)  dopuszczalne główne wloty dróg wewnętrznych, 
g)  linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekra-

czalne, 
h)  nieprzekraczalna linia zabudowy z wymaganą 

orientacją budynków, 
i)  aleje drzew, 
j)  granice pasów technologicznych od linii110kV. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną. 

§ 5. Dopuszczenia i odstępstwa określone 
w części ogólnej uchwały w rozdziałach 2–9 są 
także wiążące w odniesieniu do ustaleń szczegó-
łowych zawartych w rozdziale 10. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu 

§ 6. 1. Wyznacza się tereny o następującym 
przeznaczeniu podstawowym: 
a)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczone symbolem MW, 
b)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone symbolem MN, 
c)  tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

oznaczone symbolem MU, 
d)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-

lem U, 
e)  tereny zabudowy usługowej, w tym tereny pod 

budowę obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, oznaczone symbo-
lem UC, 

f)  tereny produkcji, baz i składów oraz zabudowy 
usługowej, w tym tereny pod budowę obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2, oznaczone symbolem PUC, 

g)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 
ZP 

h)  tereny ogrodów działkowych oznaczone symbo-
lem ZD, 

i)  tereny lasów, oznaczone symbolem ZL, 
j)  tereny wód powierzchniowych oznaczone sym-

bolem WS, 
k)  tereny infrastruktury technicznej – elektroener-

getyka, oznaczone symbolem E, 
l)  tereny infrastruktury technicznej – gazownic-

two, oznaczone symbolem G, 
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m)  tereny urządzeń i obsługi komunikacji samo-
chodowej – stacja paliw, oznaczone symbo-
lem KS, 

n)  tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem 
KD, 

o)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbo-
lem KDW, 

p)  tereny ciągów pieszych, oznaczone symbolem 
KDP, 

q)  tereny węzła autostradowego – autostrady A4 
z drogą KDGP Nr 30, oznaczone symbolem KD – 
WB, 

r)  tereny skrzyżowań na drodze KD GP i KD G(Z) 
(dopuszczalne skrzyżowania) oznaczone symbo-
lem KD-Sc. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
wprowadza się dodatkowe oznaczenia cyfrowe, 
a dla terenów dróg publicznych także literowe, 
wyodrębniające tereny o różnych ustaleniach do-
tyczących funkcji i zasad zagospodarowania. 

§ 7. 1. Tereny o różnych funkcjach i różnych 
zasadach zagospodarowania wydzielają na rysun-
ku linie rozgraniczające. 

2. W treści uchwały dla poszczególnych tere-
nów, ustala się rodzaj oraz warunki lokalizacji do-
puszczalnego przeznaczenia terenu. 

3. Zasady lokalizacji stacji paliw na terenach 
zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem U 
i UC, określa się indywidualnie w rozdz. 10 − 
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. 

4. Na terenach oznaczonych symbolem U, UC, 
PUC dopuszcza się lokalizację terenów infrastruk-
tury technicznej oraz terenów zieleni urządzonej. 

§ 8. 1. Dopuszcza się utrzymanie występują-
cych w stanie istniejącym funkcji terenów zainwe-
stowanych odmiennych od ustaleń planu pod wa-
runkiem, że ich pozostawienie nie naruszy stan-
dardów 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 oraz zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości określone dla terenu pod-
stawowego w ustaleniach szczegółowych w roz-
dziale 10. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 9. 1. Dopuszcza się przebudowę zabudowy 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy: 
1)  nowe zespoły zabudowy i obiekty, należy kształ-

tować z uwzględnieniem rozplanowania i usy-
tuowania istniejącej sąsiedniej zabudowy, 

2)  budynki sytuowane w wyodrębniających się 
przestrzennie ciągach zabudowy i w nowych 
zespołach budowlanych: 
a)  powinny charakteryzować się zbliżonymi do 

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

b)  powinny być lokalizowane prostopadle lub 
równoległe do istniejącej zabudowy albo 
wyznaczonej linii zabudowy; 

3)  w zagospodarowaniu zespołów zabudowy, 
w szczególności nowych zespołów, należy 
uwzględniać kształtowanie układów zieleni wy-
sokiej; 

4)  kąt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego, drogi publicz-
nej i wewnętrznej, powinien wynosić od 70° do 
90°. 

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady kształ-
towania kolorystyki zabudowy: 
1)  wyodrębniać kolorystycznie elementy architek-

tonicznego ukształtowania budynku, 
2)  na głównej płaszczyźnie elewacji stosować ko-

lory jasne i stonowane; zaleca się stosowanie 
palety głównej opartej na rozbielanych żółciach 
i czerwieniach oraz ich pochodnych, 

3)  wykluczyć stosowanie kolorów podstawowych 
i jaskrawych. 

§ 11. 1. Położenie linii zabudowy określa rysu-
nek planu. 

2. Na terenach zabudowanych, oznaczonych 
symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 1MW, 
nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczają bu-
dynki istniejące. 

3. W przypadku braku oznaczenia linii zabu-
dowy na rysunku planu na pozostałych terenach, 
budynki usytuować z zachowaniem przepisów 
odrębnych. 

4. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy 
określonej na rysunku planu – przy zachowaniu 
przepisów odrębnych. Linia zabudowy może być 
przekroczona do 2,0 m wysuniętymi zadaszeniami, 
przedsionkami wejściowymi, schodami, gankami 
i wykuszami. 

5. Ustalona w planie obowiązująca linia zabu-
dowy dotyczy lokalizacji zabudowy wzdłuż dróg. 
W przypadku gdy zostanie zrealizowana zabudowa 
wzdłuż drogi, dopuszcza się lokalizację nowych 
budynków w głębi działki lub terenu. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem zakazuje 
się lokalizacji przedsięwzięć produkcyjnych zali-
czonych do mogących zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko w rozumieniu art. 173 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjąt-
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kiem obiektów usługowych, infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji zapisanych w planie. 

2. Ewentualne uciążliwości wywołane przez 
obiekty budowlane dopuszczone w planie nie mo-
gą wykraczać poza granice działki obiektu będące-
go źródłem uciążliwości. Poziomy dopuszczalnych 
parametrów stanu środowiska w zakresie hałasu, 
wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powie-
trza i wody określają przepisy w zakresie ochrony 
środowiska. 

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem należy 
chronić: 
1)  pomnik przyrody żywej o nazwie „Aleja Lipo-

wa”, ustanowiony uchwałą Rady Miasta Zgo-
rzelec nr 260/09 z dnia 24 marca 2009 r., 

2)  lasy, 
3)  wody powierzchniowe, 
4)  ogrody działkowe. 

2. Ochrona wymienionych elementów polega 
na: 
1)  zabezpieczeniu przed niszczeniem i degradacją, 
2)  odtworzeniu uszkodzonych elementów, 
3)  zapewnieniu warunków ich trwałego zachowania. 

3. Zasady ochrony Alei Lipowej określa 
uchwała ustanawiająca pomnik przyrody. 

4. W obszarze Alei Lipowej dopuszcza się bu-
dowę niezbędnych przejazdów i skrzyżowań,  
w tym w miejscach wlotów dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu. 

§ 14. 1. W zagospodarowaniu terenów należy 
dążyć do zachowania w jak największym stopniu 
istniejących drzew i alej oraz zieleni związanej 
z ekosystemami cieków i zbiorników wodnych. 

2. Aleje drzew zachować ze względu na nastę-
pujące cechy i wartości kulturowe: 
1)  układ kompozycyjny charakterystyczny dla alei 

dwurzędowej, 
2)  istniejące gatunki drzew w alejach i ich pokrój. 

3. Zasady oraz warunki usunięcia drzew  
i krzewów określają przepisy odrębne. 

4. Aleje drzew poddane likwidacji, ze względu 
na budowę zainwestowania ustalonego w planie 
oraz modernizację i przebudowę infrastruktury 
i dróg, uzupełnić lub odtworzyć w miejscach nieko-
lidujących z nowym zainwestowaniem. 

5. Przy odtwarzaniu i uzupełnianiu alej nowy-
mi nasadzeniami należy zachować: 
1)  określony na rysunku planu układ kompozycyjny, 
2)  dotychczasowe gatunek drzew oraz ich pokrój, 
3)  dwurzędowy układ drzew, 
4)  dotychczasowy duży rozstaw drzew, z dopusz-

czeniem niezbędnej modyfikacji związanej 
z zainwestowaniem terenu. 

6. Orientacyjną lokalizację alei drzew do za-
chowania lub odtworzenia oznaczono na rysunku 
planu. 

§ 15. 1. Na terenach wyznaczonych w planie 
ustala się następujące minimalne wskaźniki po-
wierzchni biologicznie czynnej działki: 

1)  dla terenu 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN: 0,25, 
2)  dla terenu 6MN, 7MN, 8MN, 9MN: 0,35, 
3)  dla terenu 1MW: nie ustala się, 
4)  dla terenu 1MU: 0,35, 
5)  dla terenu 1U, 2U, 3U, 4U: 0,15, 

6)  dla terenu 5U, 6U: 0,35, 
7)  dla terenu 1UC: 0,10, 
8)  dla terenu 2UC, 3UC, 4UC: 0,15, 
9)  dla terenu 1PUC – 7PUC: 0,15, 

10)  dla terenu 1KS: 0,15. 

§ 16. 1. W zakresie ochrony przed uciążliwo-
ścią hałasu ustala się, zgodnie z przepisami  
art. 114 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska: 
1)  tereny oznaczone symbolem MN – podlegają 

ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczo-
ne pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2)  tereny oznaczone symbolem MW – podlegają 
ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczo-
ne pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 

3)  tereny oznaczone symbolem 1MU, 5U i 6U – 
podlegają ochronie przed hałasem jak tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe. 

§ 17. W zagospodarowaniu terenów sąsiadu-
jących z terenami kolejowymi, terenami dróg pu-
blicznych oraz na wskazanych do ustanowienia 
obszarach ograniczonego użytkowania od linii 
i urządzeń infrastruktury technicznej należy 
uwzględniać wymogi ochrony, przed uciążliwo-
ściami od tych terenów, linii i urządzeń, wynikają-
ce z przepisów odrębnych. 

§ 18. 1. Na obszarze objętym planem zakazuje 
się składowania i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie 
czasowego gromadzenia i usuwania odpadów na 
obszarze objętym planem: 
1)  dopuszcza się wyłącznie gromadzenie odpadów 

stosownie do przepisów ustawy o odpadach, 
2)  lokalizację miejsc czasowego gromadzenia od-

padów należy określać zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

3)  w miejscach czasowego gromadzenia odpadów 
stałych należy uwzględniać możliwość segrega-
cji odpadów, 

4)  odpady z miejsc czasowego gromadzenia wy-
wożone będą do międzygminnego zakładu 
przerobu i gromadzenia odpadów oraz nieczy-
stości zlokalizowanego w Gminie Zgorzelec we 
wsi Jędrzychowice. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu kulturowego 

§ 19. 1. Na obszarze objętym planem znajdują 
się następujące obiekty i obszary zabytkowe pod-
legające ochronie na podstawie przepisów odręb-
nych 
1)  budynek mieszkalno-gospodarczy tzw. „Zagro-

da Kołodzieja” wpisany do rejestru zabytków 
pod numerem 50/A/01 decyzją z dnia  
17. 05.2001r.; 

2)  obszar – otoczenie zabytku, tj budynku miesz-
kalno-gospodarczego translokowanego z Wi-
gancic Żytawskich wpisanego do rejestru za-
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bytków, w granicach działki nr 5/21, AM6 poło-
żonej w Zgorzelcu przy Al. Lipowych nr 1 – wpi-
sany do rejestru zabytków pod numerem 
A/1379 z dnia 22.10.2009 r. 

2. Obiekt wpisany do rejestru zabytków i ob-
szar wpisany do rejestru zabytków (stanowiący 
otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabyt-
ków), oznaczono na rysunku planu. 

3. W przypadku podjęcia robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
obowiązują następujące warunki: 
1)  wszelkie roboty budowlane przy zabytku, jak  

i w jego otoczeniu, prowadzić zgodnie z przepi-
sami odrębnymi oraz zasadami określonymi 
w planie, 

2)  prace restauratorskie i konserwatorskie oraz 
roboty budowlane w obiekcie wpisanym do re-
jestru zabytków należy prowadzić w oparciu 
o materiały ikonograficzne, 

3)  w ramach konserwacji i restauracji należy za-
chować istniejące cechy stylistyczne obiektu, 

4)  wszelkie roboty budowlane wymagają uzyska-
nia pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

§ 20. 1. Ochronie ustaleniami planu podlegają: 
1)  aleje drzew: Aleja Lipowa (pomnik przyrody 

żywej o nazwie „Aleja Lipowa”) oraz aleje 
drzew szpalerowych, usytuowane w północnej 
części obszaru planu, 

2)  odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych – zabytki 
archeologiczne. 

2. Aleję Lipową oraz orientacyjną lokalizację 
drzew szpalerowych oznaczono na rysunku planu. 

3. Zasady ochrony elementów, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, określono w rozdz. 4. 

4. W przypadku ujawnienia w toku prac budow-
lanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabyt-
kowych, w tym zabytków archeologicznych, należy 
powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

§ 21. 1. W przestrzeni publicznej dopuszcza się 
umieszczenie: 
1)  elementów zieleni urządzonej – niskiej i wysokiej, 
2)  oświetlenia ulicznego, 
3)  nośników reklam i informacji – przeznaczonych 

do umieszczenia na elewacjach frontowych bu-
dynku, 

4)  przestrzenno-architektonicznych nośników re-
klam i informacji, w tym tablic, słupów ogło-
szeniowych, drogowskazów, jak i innych obiek-
tów małej architektury służących reklamie 
i informacji, 

5)  wiat przystankowych i zintegrowanych z nimi 
kiosków oraz innych obiektów i urządzeń ko-
munikacji publicznej, 

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

7)  pomników, rzeźbiarskich instalacji przestrzen-
nych, 

8)  obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz technicznego wyposażenia przestrzeni pu-
blicznej o wysokości nie przekraczającej 1,5 m. 

2. W przestrzeni publicznej wyklucza się lokali-
zację: 
1)  budynków gospodarczych i garaży, 
2)  straganów, barakowozów i kontenerów oraz 

kiosków, z wyjątkiem kiosków dopuszczonych 
w ust. 1; 

3)  wielkowymiarowych nośników reklam i informa-
cji. 

3. Na elewacjach budynków mogą być 
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-
teryzować się barwami stonowanymi, o niskiej 
chromatyczności, 

2)  szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego 
i tablice na elewacji należy umieszczać w na-
wiązaniu do kompozycji i elementów architek-
tonicznego jej ukształtowania oraz z ich posza-
nowaniem; zespół ww. elementów informacyj-
no-reklamowych powinien tworzyć uporządko-
wany układ kompozycyjny, 

3)  maksymalna powierzchnia zespołu tablic in-
formacyjnych/tablicy informacyjnej na jednej 
elewacji budynku nie może przekroczyć: 
a)  na budynkach zlokalizowanych na terenach 

MN, MW, MU: 1,0 m2, 
b)  na budynkach zlokalizowanych na innych te-

renach 5% powierzchni elewacji, na której 
będzie zlokalizowana, 

4)  dopuszcza się umieszczanie logo/znak firmowy 
podmiotu/instytucji w kształcie i wielkości do-
stosowanej do zabudowy. 

4. Ustala się następujące warunki kształtowa-
nia obiektów przestrzenno-architektonicznych no-
śników reklam i informacji, przeznaczonych do 
usytuowania na terenie ulic: 
1)  maksymalna wysokość tablic, słupów ogłosze-

niowych, drogowskazów, obiektów małej archi-
tektury oraz kiosków i wiat przystankowych nie 
może przekroczyć 3,5 m, 

2)  dopuszcza się tylko jedną tablicę na terenie wy-
dzielonej nieruchomości, na której prowadzona 
jest działalność gospodarcza, tj. na terenach 
oznaczonych symbolem MU, U, UC i PUC i KS, 

3)  wyklucza się wolnostojące tablice na terenach 
oznaczonych symbolem MN, 

4)  maksymalna powierzchnia tablicy reklamo-
wej/informacyjnej nie może przekroczyć 2,5 m2, 

5)  zakres informacji tablicy powinien dotyczyć 
wyłącznie przedmiotu działalności prowadzonej 
na nieruchomości, 

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

5. Umieszczenie elementów systemu informa-
cji i reklam na obiekcie zabytkowym wymaga 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. 

6. Elementy wymienione w ust. 1, winny zo-
stać uformowane jednorodnie plastycznie i archi-
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tektonicznie dla obszaru tej części miasta – wg 
zasad i wzorów ustalonych dla gminnego systemu 
informacji wizualnej i turystycznej. 

§ 22. 1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów 
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zacho-
waniu następujących warunków: 
1)  ogrodzenia o wysokości: 

a)  dla terenów MN, MU i MW: od 1,1 do 1,5 m, 
b)  dla terenów U, UC i PUC od 1,5 do 2,2 m; 

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

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

4)  wyklucza się ogrodzenia betonowe, w tym pre-
fabrykowane. 

2. Wzdłuż terenów zagospodarowanych na cele 
zabudowy produkcyjnej dopuszcza się wyższe wyso-
kości ogrodzeń od ustalonych w ust. 1, w przypad-
kach wynikających z udokumentowanych względów 
technologicznych, sanitarnych oraz wymagających 
z zapewnienia szczególnych i udokumentowanych 
warunków bezpieczeństwa. 

§ 23. 1. Ustala się obowiązek realizacji osłon 
dla miejsc tymczasowego gromadzenia odpadów 
stałych, zlokalizowanych poza budynkiem na tere-
nie działki. 

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

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

2)  minimalna wysokość ściany powinna wynosić  
1,5 m, 

3)  stosować wyłącznie ściany o łącznej po-
wierzchni prześwitów nie mniejszych niż 35% 
powierzchni ściany. 

§ 24. 1. W pasach drogowych dróg publicznych 
i dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych, należy realizować układy drzew uformo-
wanych kompozycyjnie jako szpalery/aleje. 

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

3. W ciągach miejsc postojowych lokalizowa-
nych wzdłuż dróg, należy wprowadzać grupy zie-
leni na co najmniej każde 12 stanowisk. 

Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 25. 1. Przebieg, klasyfikacje oraz linie roz-
graniczające dróg i lokalizację skrzyżowań, określa 
rysunek planu. 

2. Układ dróg publicznych tworzą: 
1)  droga główna ruchu przyspieszonego – KD GP 

– droga krajowa nr 30, 

2)  droga główna – KD G (Z)–droga wojewódzka  
nr 317, 

3)  drogi: lokalne – KD L, dojazdowe – KD D, pie-
szo-jezdne – KD Pj (drogi gminne), 

4)  ciągi piesze – KDP. 
3. Dopuszcza się zmianę klasy drogi KD G (Z) 

nr 317 z głównej (G) na ulicę zbiorczą (Z), po prze-
jęciu jej przez gminę. 

4. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających 
określa § 29. 

5. Drogi publiczne na obszarze planu należy 
realizować jako drogi o przekroju ulicznym. 

6. W obrębie przekroju dróg KD Z i KD L do-
puszcza się lokalizowanie, w uzgodnieniu z zarząd-
cą drogi, wydzielonej ścieżki rowerowej lub pasa 
rowerowego w jezdni. 

7. Dopuszcza się stosowanie zasad ruchu 
uspokojonego na drogach KD D i KD L. 

8. Modernizowane i nowe elementy układu 
komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do 
obiektów usługowych i budynków wielorodzin-
nych należy dostosować do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

9. Ustala się lokalizację następujących skrzy-
żowań i węzłów: 
1)  Węzeł autostradowy, oznaczony symbolem 

1KD-WB; 
2)  skrzyżowania na drodze nr 30 (KD GP), ozna-

czone symbolem 2 – 4 KD-Sc; 
3)  skrzyżowanie na drodze wojewódzkiej nr 317, 

oznaczone symbolem 5KD-Sc. 

§ 26. 1. Układ dróg publicznych określony  
w § 25 uzupełniają wydzielone drogi wewnętrzne, 
oznaczone symbolem KDW. 

2. Dopuszcza się możliwość wydzielenia do-
datkowych dróg wewnętrznych celem dostosowa-
nia zagospodarowania i podziałów geodezyjnych 
do sposobu zagospodarowania terenu, wymagań 
techniczno-funkcjonalnych projektowanej zabu-
dowy i ustaleń planu. 

3. Główne dopuszczalne wloty dróg we-
wnętrznych oznaczono na rysunku planu. 

4. Parametry dróg wewnętrznych KDW przy 
terenach oznaczonych symbolem UC i PUC, po-
winny odpowiadać parametrom dróg publicznych, 
obsługujących ruch samochodów ciężarowych na 
terenach działalności gospodarczej/produkcyjnych 
i usługowych. 

5. Drogi wewnętrzne obsługujące odrębne 
działki należy realizować jako drogi o przekroju 
ulicznym. 

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

§ 27. 1. Zachowuje się istniejącą obsługę tere-
nów i działek z istniejących dróg wojewódzkich 
i gminnych. 
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2. Dopuszczalne skrzyżowania na drodze KD 
GP i KD G(Z) oraz (istniejące) zjazdy z drogi KD GP 
określa rysunek planu. 

3. Szczegółową lokalizację oraz rozwiązanie 
każdego skrzyżowania i zjazdu, o których mowa 
w ust. 2, należy uzgodnić z zarządcą drogi. 

4. Zakazuje się wprowadzania nowych skrzy-
żowań na drodze KD GP, poza wskazanymi na ry-
sunku planu. 

5. Dopuszcza się wprowadzanie nowych 
skrzyżowań i zjazdów z dróg 4KD G (Z), 7KD L, 8KD 
L, 9KDL, 10KD L, 11KD L, 12KD L, 13KD D, 14KD D 
oraz z dróg KDW, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

6. Orientacyjną lokalizację podstawowych 
skrzyżowań i zjazdów, zdefiniowanych jako do-
puszczalne główne wloty dróg wewnętrznych, 
oznaczono na rysunku planu. 

7. Dopuszczalne skrzyżowania/zjazdy z dróg 
8KD L, 9KD L, poprowadzone przez tereny 2ZP 
i 3ZP, stanowiące pomnik przyrody żywej „Aleja 
Lipowa”, określa rysunek planu. Dopuszcza się 
zmianę ich położenia przy uwzględnieniu ustaleń 
określonych w uchwale ustanawiającej pomnik 
przyrody żywej. 

8. Zakazuje się zjazdów na teren oznaczony 
symbolem 6U z dróg 18KD Pj, 19KD Pj, 15KD D 
i 24KDW, obsługujących tereny zabudowy miesz-
kaniowej. 

9. Bezpośrednią obsługę terenów mieszka-
niowych (MN i MW) należy zapewnić z dróg: 16KD 
D, 15KD D, 18KD Pj, 19KD Pj i 24KDW. 

§ 28. 1. Drogi w rejonie pomnika przyrody 
„Aleja Lipowa” projektować z uwzględnieniem  
§ 13 i § 14. 

2. W obrębie linii rozgraniczających dróg nale-
ży zachować zasady kształtowania zieleni określo-
ne w § 24. 

3. W pasie drogowym dopuszcza się lokaliza-
cję: 
1)  nowych obiektów i sieci infrastruktury technicz-

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

2)  urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi 
oraz ochroną środowiska, 

3)  wiat przystankowych, jak i elementów wyposa-
żenia przestrzeni publicznej, o których mowa 
w rozdz. 6. 

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

§ 29. 1. Dla terenów dróg, oznaczonych na ry-
sunku planu, ustala się następujące szerokości 
pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 

1)  1-3KD GP 2/2 – główna ruchu przyspieszone-
go: 25 m do 35 m, docelowo: 40 m; 

2)  4 – 5KD G (Z) 1/2 – główna, docelowo zbior-
cza: 15–35 m (w granicach istniejącego pasa 
drogowego); 

3)  6KD Z 1/2 – zbiorcza: 13 do 25 m (w granicach 
istniejącego pasa drogowego); 

4)  7 – 8KD L 1/2 – lokalna: 12 do 25 m; 

5)  9KD L 1/2 – lokalna: 12 m; 
6)  10KD L 1/2 – lokalna: 15 m; 
7)  11KDL 1/2 – lokalna: 12 m; 
8)  12KDL 1/2 – lokalna: 15 m; 
9)  13KD D1/2 – dojazdowa: min. 10 m (w grani-

cach istniejącego pasa drogowego); 
10)  14KD D 1/2 – dojazdowa:15 m; 
11)  15KD D 1/2 – dojazdowa: 10 m; 
12)  16KD D 1/2 lub 1/1 – dojazdowa: w granicach 

istniejącego pasa drogowego; 
13)  17 – 20KD Pj – pieszo-jezdna: min. 6 m; 
14)  21 – 23KDW – droga wewnętrzna: min. 10 m; 
15)  24KDW – 25KDW – droga wewnętrzna:  

min. 8 m; 
16)  26KDP – ciąg pieszy: min 2,5 m. 

§ 30. 1. W granicach działek budowlanych, na-
leży zabezpieczyć odpowiednią do potrzeb 
i przepisów odrębnych liczbę miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, autobusów oraz 
ciężarowych użytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo. 

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych na terenach/działkach 
budowlanych należy ustalić w oparciu o następu-
jące wskaźniki: 
1)  na terenach/działkach zabudowy mieszkanio-

wej:1 mp/1 mieszkanie, 
2)  na terenach/działkach z zabudową o funkcji: 

a)  biur, urzędów i obiektów handlowych:  
1 m.p./50 m2 p.u.; 

b)  sal widowiskowych, klubów, gastronomicz-
nej: 1 m.p./10 miejsc; 

c)  obiektów sportowo-rekreacyjnych: 1 m.p./10 
użytkowników; 

d)  hoteli pensjonatów i innych obiektów tury-
stycznych: 1 m.p./4 łóżka; 

e)  zakładów produkcyjnych, składów i magazy-
nów: 1 m.p./ 5 zatrudnionych; 

f)  innych: 1 mp/ 100 m2 p.u lub 5 zatrudnio-
nych. 

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

4. W nowych zespołach miejsc postojowych 
o wielkości odpowiadającej powyżej 40 stanowi-
skom dla samochodów osobowych należy lokali-
zować zieleń co najmniej wg jednej z nw. zasad: 
1)  w formie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż gra-

nic parkingu oraz terenów mieszkaniowych, 
2)  w formie zieleni wysokiej na co ósmym stano-

wisku postojowym. 

§ 31. Na terenach sąsiadujących z terenami 
kolejowymi, przy rozbudowie istniejących obiek-
tów i budowie nowych obiektów, nie związanych 
z obsługą linii kolejowej oraz przy lokalizacji zieleni 
należy zachować odległości od terenów kolejo-
wych ustalone w przepisach odrębnych dla lokali-
zacji budowli w sąsiedztwie linii kolejowych jak też 
zapewniające bezpieczeństwo ruchu i funkcjono-
wania urządzeń kolejowych. 
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§ 32. 1. Ustala się objęcie całego obszaru po-
łożonego w granicach planu systemami zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

2. Ustala się zaopatrzenie w wodę całego ob-
szaru z gminnego systemu zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę obejmującego: 
1)  ujęcia wody i zakładu uzdatniania wody. zlokali-

zowane przy ul Henrykowskiej oraz przy  
ul. Orzeszkowej, zlokalizowane poza obszarem 
planu, 

2)  układ magistralnych sieci wodociągowych 
z obiektami towarzyszącymi, 

3)  zbiornik zapasowo-wyrównawczy zlokalizowa-
ny, poza obszarem planu, przy ul. Pięknej, 

4)  istniejącą i nową sieć wodociągową, przybu-
dowywaną i rozbudowywaną stosownie do po-
trzeb wynikających z realizowanego zagospoda-
rowania na obszarze planu. 

3. Ustala się obsługę całego obszaru poprzez 
gminny system zbiorowego odprowadzenia ście-
ków w układzie kanalizacji rozdzielczej odprowa-
dzający ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w Jędrzychowicach – Gmina Zgo-
rzelec. Na obszarze planu system obejmuje: 
1)  istniejące i rozbudowane kolektory sanitarne, 
2)  nowe kolektory dla obsługi terenów nowego 

zainwestowania, 
3)  istniejącą i nową sieć lokalnych kanałów od-

prowadzających ścieki komunalne, 
4)  lokalne pompownie ścieków na terenach no-

wego zainwestowania gdzie wystąpią przeciw-
spadki. 

4. Ustala się odprowadzenia wód opadowych 
do odbiorników lokalnymi systemami kanalizacyj-
nymi, ukształtowanymi w zależności od warunków 
miejscowych, przy spełnieniu wymagań określo-
nych w przepisach odrębnych. Systemy należy 
zaopatrzyć w urządzenia podczyszczające wody 
z zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. 
Dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych do 
potrzeb własnych właściciela terenu. 

§ 33. 1. Ustala się dostawę energii elektrycznej 
z sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmują-
cego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie 
z ustawą Prawo Energetyczne. 

2. Zachowuje się przebieg i parametry linii 
przesyłowych 110 kV oraz stacji 110/20 kV, z za-
strzeżeniem ust. 3. 

3. Dopuszcza się: 
1)  zmianę przebiegu linii przesyłowej 110 kV; no-

wy przebieg linii określa rysunek planu, 
2)  skablowanie linii przesyłowej 110 kV stosownie 

do potrzeb. 
4. Ustala się ograniczenia w zagospodarowa-

niu terenów położonych wzdłuż istniejącej i prze-
budowanej linii 110 kV w pasie o szerokości 30 m, 
po 15 m od osi linii, oznaczonym na rysunku planu 
jako pas technologiczny. Na terenach położonych 
w pasie technologicznym: 

1)  zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych 
i innych przeznaczonych na pobyt ludzi, 

2)  zakazuje się zagospodarowania zielenią wyso-
ką, 

3)  zmianę lokalizacji obiektów budowlanych nale-
ży uzgodnić z właścicielem linii, 

4)  dopuszcza się odstępstwa od zakazów punktów 
1 i 2 za zgodą i na warunkach określonych przez 
właściciela linii i przepisy odrębne. 

5. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę 
istniejącej sieci elektroenergetycznej obejmujące: 
1)  wymianę technicznie zużytych stacji transfor-

matorowych oraz linii średniego i niskiego na-
pięcia, 

2)  doprowadzenie i rozbudowę sieci kablowej sn 
i nn wraz z zasilającymi ją stacjami transforma-
torowymi w rejonach nowego zainwestowania. 

6. Zakłada się zaopatrzenie w gaz ziemny, do 
celów gospodarczych i grzewczych, z dystrybucyj-
nej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem 
sieci, po spełnieniu warunków technicznych i eko-
nomicznych, zgodnie z ustawą Prawo Energetycz-
ne. 

7. Dopuszcza się modernizację i realizację sieci 
gazowej obejmującej: 
1)  wymianę technicznie zużytych sieci żeliwnej 

i stalowej, 
2)  rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym sieci 

gazu średnioprężnego, i doprowadzenie gazu 
do nowych terenów zainwestowanych. 

8. Zakłada się dostawę ciepła do obiektów 
z systemu ciepłowniczego funkcjonującego  
w oparciu o istniejącą kotłownie Z.P.E.C. przy  
ul. Groszowej. 

9. Dopuszcza się dostawę ciepła do obiektów 
z grupowych i indywidualnych źródeł grzewczych 
zasilanych gazem z sieci, energią elektryczną, pa-
liwem płynnym lub stałym, przy spełnieniu wy-
mogów sanitarnych, ochrony środowiska oraz 
ochrony interesu osób trzecich. 

10. Dopuszcza się dostawę energii elektrycznej 
z indywidualnych i niekonwencjonalnych źródeł 
oraz urządzeń, przy zachowaniu ustaleń § 12 
uchwały. 

§ 34. 1. Na obszarze objętym planem zakłada 
się funkcjonowanie stacjonarnej i ruchomej sieci 
telekomunikacyjnej działających zgodnie z przepi-
sami ustawy prawo telekomunikacyjne. 

2. Urządzenia i sieci telekomunikacji należy lo-
kalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi. 

§ 35. 1. Na terenach wydzielonych liniami roz-
graniczającymi, z wyłączeniem lasów, a nie będą-
cych terenami infrastruktury technicznej, dopusz-
cza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, obsługujących obszar miasta. Dopusz-
cza się wydzielenie odrębnych działek pod lokali-
zowane sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej o wielkościach wynikających z przepisów od-
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rębnych oraz spełnieniu ograniczeń określonych 
w uchwale. 

2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających istniejących i projek-
towanych 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. 

4. Dopuszcza się zarurowanie rowów i cieków 
na terenach usługowych i produkcyjno- 
-usługowych. 

Rozdział 8 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakazy zabudowy 

§ 36. Wyklucza się lokalizację obiektów bu-
dowlanych, w rejonie sieci infrastruktury technicz-
nej, w strefie zapewniającej ochronę i prawidłową 
eksploatację sieci, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami odrębnymi i warunkami technicznymi. 

Rozdział 9 

Sposoby i tereny tymczasowego 
zagospodarowania 

§ 37. 1. Tereny, do czasu ich zagospodarowa-
nia zgodnego z planem, mogą być użytkowane 
tymczasowo, na cele sportu i rekreacji oraz zieleń 
urządzoną. 

2. Dopuszcza się użytkowanie tymczasowe 
przy spełnieniu ustaleń uchwały w zakresie ochro-
ny środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz 
zdrowia ludzi. 

3. Dla potrzeb tymczasowego zagospodaro-
wania terenów dopuszcza się wyłącznie wykorzy-
stanie istniejących obiektów. Zakazuje się realizacji 
nowych obiektów służących tymczasowemu użyt-
kowaniu terenu. 

4. Dopuszcza się tymczasowe zagospodaro-
wanie związane z obsługą imprez/festynów 
i spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych. Tymcza-
sowe zagospodarowanie lokalizować na okres 
trwania imprez okolicznościowych, spotkań i fe-
stynów. 

5. Pod potrzeby związane z organizacją 
i obsługą imprez masowych i rekreacyjno- 
-wypoczynkowych, dopuszcza się lokalizację,  
w sposób zorganizowany, przenośnych i tymcza-
sowych systemów, w tym o formach namioto-
wych. 

Rozdział 10 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1MN – 5MN ustala się następują-
ce przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2)  dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych, 
zajmujących nie więcej niż 30%powierzchi cał-
kowitej budynku. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, zagospodarowania tere-
nu oraz zasad podziału na działki: 

1)  maksymalna wysokość kalenicy: nie przekra-
czająca wysokości wyznaczonej przez istnieją-
ce na terenie budynki; 

2)  maksymalna wysokość okapu lub gzymsu: nie 
przekraczająca wysokości wyznaczonej przez 
istniejące na terenie budynki; 

3)  ukształtowanie dachu – w nawiązaniu do ist-
niejącego dachu, jego formy i spadków; dla 
nowych budynków – stromy o symetrycznych 
układach połaci i kalenicy – w granicach 25° 
do 45°; 

4)  dopuszcza się przebudowę płaskich dachów 
na strome; 

5)  maksymalna wskaźnik intensywności zabu-
dowy działki – dla zabudowy wolnostojącej 
i bliźniaczej: 0,70; 

6)  maksymalna wskaźnik intensywności zabu-
dowy działki dla zabudowy szeregowej: 1,0; 

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki pod 
zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą: 0,40; 

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki pod 
zabudowę szeregową: 0,55; 

9)  dopuszcza się wtórne podziały i scalenia na 
działki pod warunkiem zachowania przepisów 
odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy 
oraz ustalonych planem warunków zagospo-
darowania, parametrów i wskaźników urbani-
stycznych; 

10)  na terenie 3MN dopuszcza się powiększenie 
działek na przedłużeniu dotychczasowych nie-
ruchomości, przy zachowaniu zasad podziału 
dla zabudowy szeregowej. 

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 6MN, 7MN, 8MN ustala się na-
stępujące przeznaczenie podstawowe: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2)  dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych, 

zajmujących nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, zagospodarowania tere-
nu oraz zasad podziału na działki: 
1)  rodzaj zabudowy: wolnostojąca; 
2)  maksymalna wysokość kalenicy: 11,0 m; 
3)  maksymalna wysokość okapu: 7,0 m; 
4)  dach: stromy o symetrycznych układach połaci 

i kalenicy – spadek połaci dachowych w grani-
cach 30° do 45°; 

5)  maksymalna wskaźnik intensywności zabudowy 
działki: 0,60; 

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,30; 
7)  minimalna powierzchnia działki: 800 m2; 
8)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

25 m. 
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§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9MN ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2)  dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych, 

zajmujących nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1)  rodzaj zabudowy: wolno stojąca; 
2)  maksymalna wysokość kalenicy: 10,0 m; 
3)  minimalna wysokość kalenicy: 6,5 m; 
4)  maksymalna wysokość okapu: 4,5 m; 
5)  dach: stromy, dwupołaciowy o symetrycznych 

układach połaci i kalenicy; 
6)  spadek dachu: 35° do 45°; 
7)  układ kalenicy głównej: równoległy do drogi 

15KD D; 
8)  pokrycie dachu: dachówka koloru czerwone-

go/ceglanego, matowa (zalecana karpiówka); 
9)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy działki: 0,60; 
10)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,25; 
11)  tereny przeznaczone na zlokalizowane na zie-

mi obiekty budowlane i urządzenia wodocią-
gowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektro-
energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne nie 
mogą zajmować więcej niż 50 m2. 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-

la się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości: 
1)  minimalna powierzchnia działki: 800 m2; 
2)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

30 m. 

§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MW ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 
2)  dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych 

lub dobudowanych – niekolidujących z funkcją 
mieszkaniową, zajmujących nie więcej niż 
35%powierzchi całkowitej budynku. 

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1)  dopuszcza się podwyższenie wysokości budyn-

ku maksymalnie o 5 m; 
2)  dach ukształtować w nawiązaniu do formy ist-

niejącego dachu na budynku; 
3)  dopuszcza się rozbudowę budynku w nawiązaniu 

do jego ukształtowania architektonicznego, w tym 
detalu, jak i oraz rozwiązań materiałowych; 

4)  maksymalna wskaźnik intensywności zabudowy 
działki: 2,0; 

5)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,50; 
6)  na terenie działki zlokalizować tereny rekreacji 

przydomowej oraz place gospodarcze. 

§ 42. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 MU ustala się następujące 
przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej. 

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1)  rodzaj zabudowy: wolnostojąca/zwarta; 
2)  układ zabudowy: ukształtować spójną kompo-

zycję zespołu budowlanego, z uwzględnieniem 
istniejącego budynku zabytkowego – „Zagroda 
Kołodzieja”, z zachowaniem wspólnej linii za-
budowy wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 

3)  maksymalna wysokość kalenicy budynków pro-
jektowanych: 12,0 m; 

4)  maksymalna wysokość okapu budynków pro-
jektowanych: 7,0 m; 

5)  dach: stromy o symetrycznych układach połaci 
i kalenicy – kąt nachylenia połaci dachowych 
w granicach 35° do 45°; 

6)  linia zabudowy– określona na rysunku planu; 
7)  maksymalna wskaźnik intensywności zabudowy 

działki: 1,0; 
8)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35; 
9)  tereny przeznaczone na zlokalizowane na ziemi 

obiekty budowlane i urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetycz-
ne, gazowe i telekomunikacyjne nie mogą zaj-
mować więcej niż 150 m2. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości: 
1)  minimalna powierzchnia działki: 1000 m2; 
2)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

25 m. 

§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy usługowej; 
2)  dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszka-

niowej – wyłącznie jako wbudowanej, nie prze-
kraczająca łącznie 15% powierzchni całkowitej 
budynku usługowego; 

3)  dopuszcza się lokalizację stacji paliw – wyłącz-
nie jednej stacji paliw na całym wyznaczonym 
terenie. 

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1)  układ zabudowy: budynki usytuować wzdłuż 
dróg, z zachowaniem wspólnej linii zabudowy 
(od dróg wewnętrznych lub od wspólnych 
wnętrz komunikacyjnych) lub w inny sposób, 
z zachowaniem/uzgodnionej dla terenu jednej 
wspólnej zasady kompozycyjnej; 

2)  kształtowanie zieleni: w formie układów 
obrzeżnych, wzdłuż granic działek/terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 

3)  dach: płaski dla zabudowy od strony ul. Sło-
wiańskiej, dla zabudowy na pozostałym tere-
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nie (wewnątrz zespołu) – dowolny: stromy lub 
płaski; 

4)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub at-
tyki: 12,5 m; 

5)  minimalna wysokość elewacji lub attyk bu-
dynku położonego w linii zabudowy od  
ul. Słowiańskiej: 6 m; 

6)  kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30° do 
40°; 

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg pu-
blicznych – określona na rysunku planu; 

8)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-
wnętrznych/wnętrz obsługujących odrębne 
działki: 6,0 m; 

9)  maksymalna wskaźnik intensywności zabu-
dowy działki: 1,2; 

10)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,50; 
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości: 
1)  minimalna powierzchnia nowej działki: 1800 m2; 
2)  minimalna szerokość działki: 35 m; 
3)  tereny przeznaczone na zlokalizowane na ziemi 

obiekty budowlane i urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetycz-
ne, gazowe i telekomunikacyjne nie mogą zaj-
mować więcej niż 150 m2. 

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 2U, 3U, 4U ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy usługowej; 
2)  dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszka-

niowej – wyłącznie jako wbudowanej, nie prze-
kraczająca łącznie 10% powierzchni całkowitej 
budynku usługowego; 

3)  dopuszcza się lokalizację stacji paliw – na każ-
dym wyznaczonym terenie, 

4)  dopuszcza się lokalizację terenów produkcji, baz 
i składów, nie przekraczających 20% wyznaczo-
nego terenu; 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1)  układ zabudowy: budynki usytuować wzdłuż 
dróg z zachowaniem określonej na rysunku 
planu linii zabudowy; 

2)  kształtowanie zieleni: w formie układów 
obrzeżnych, wzdłuż granic działek/terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 

3)  dach: dowolny – stromy lub płaski, 
4)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub at-

tyki: 12,5 m; 
5)  minimalna wysokość okapu/elewacji lub attyki 

budynku położonego w linii zabudowy od  
ul. Słowiańskiej: 6 m; 

6)  maksymalna wysokość kalenicy: 16 m; 
7)  kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30 °do 

40°; 
8)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg pu-

blicznych – określona na rysunku planu; 
9)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-

wnętrznych/wnętrz obsługujących odrębne 
działki: 6,0 m; 

10)  maksymalna wskaźnik intensywności zabu-
dowy działki: 1,2; 

11)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,50; 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-

la się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości: 
1)  minimalna powierzchnia nowej działki: 2500 m2; 
2)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

40 m; 
3)  tereny przeznaczone na zlokalizowane na ziemi 

obiekty budowlane i urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetycz-
ne, gazowe i telekomunikacyjne nie mogą zaj-
mować więcej niż 150 m². 

§ 45. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5U ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy usługowej; 
2)  dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszka-

niowej nie przekraczającej łącznie 15% po-
wierzchni całkowitej budynku usługowego 
i jednocześnie obejmującej nie więcej niż 
2 lokale mieszkalne w budynku; 

3)  wyklucza się lokalizację stacji paliw. 
2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1)  układ zabudowy: budynki usytuować wzdłuż 
dróg z zachowaniem określonej na rysunku 
planu linii zabudowy; 

2)  kształtowanie zieleni: w formie układów 
obrzeżnych, wzdłuż granic działek/terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 

3)  dach: dowolny – stromy lub płaski; 
4)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub at-

tyki: 12,5 m; 
5)  maksymalna wysokość kalenicy: 16 m; 
6)  kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30°do 

40°; 
7)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg pu-

blicznych – określona na rysunku planu; 
8)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-

wnętrznych/wnętrz obsługujących odrębne 
działki: 6,0 m; 

9)  maksymalna wskaźnik intensywności zabu-
dowy działki: 1,2; 

10)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,50; 
3. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości: 
1)  minimalna powierzchnia nowej działki: 2500 m2; 
2)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

40 m; 
3)  tereny przeznaczone na zlokalizowane na ziemi 

obiekty budowlane i urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetycz-
ne, gazowe i telekomunikacyjne nie mogą zaj-
mować więcej niż 150 m2. 

§ 46. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6U ustala się następujące prze-
znaczenie: 
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1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-
budowy usługowej; 

2)  dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszka-
niowej nie przekraczającej łącznie 15% po-
wierzchni całkowitej budynku usługowego 
i jednocześnie obejmującej nie więcej niż 
2 lokale mieszkalne w budynku; 

3)  wyklucza się lokalizację stacji paliw, 
4)  wyklucza się lokalizację usług wymienionych 

w § 3 pkt 18 lit. d; 
2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1)  układ zabudowy: budynki usytuować wzdłuż 
dróg, z zachowaniem wspólnej linii zabudowy 
(od dróg wewnętrznych lub od wspólnych 
wnętrz komunikacyjnych) lub w inny sposób, 
z zachowaniem/uzgodnionej dla terenu jednej 
wspólnej zasady kompozycyjnej; 

2)  kształtowanie zieleni: w formie układów 
obrzeżnych, wzdłuż granic działek/terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 

3)  dach: dowolny – stromy lub płaski; 
4)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub at-

tyki: 12,5 m; 
5)  minimalna wysokość okapu/elewacji lub atty-

ki: 5 m, 
6)  maksymalna wysokość kalenicy: 16 m; 
7)  kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30° do 

40°; 
8)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg pu-

blicznych – określona na rysunku planu; 
9)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-

wnętrznych/wnętrz obsługujących odrębne 
działki: 6,0 m; 

10)  maksymalna wskaźnik intensywności zabu-
dowy działki: 1,2; 

11)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,50; 
3. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości 
1)  minimalna powierzchnia nowej działki: 2500 m2; 
2)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

40 m; 
3)  pod tereny zlokalizowanych na ziemi obiektów 

budowlanych i urządzeń wodociągowych, kana-
lizacyjnych, ciepłowniczych, elektroenergetycz-
nych, gazowniczych i telekomunikacyjnych 
przeznaczyć łącznie nie więcej niż 150 m2. 

§ 47. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UC ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy usługowej, w tym tereny pod budowę 
obiektów handlowych o powierzchni powyżej 
2000 m2; 

2)  dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 
3)  dopuszcza się lokalizację terenów produkcji, baz 

i składów, nie przekraczających 35% wyznaczo-
nego terenu, 

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1)  układ zabudowy: budynki usytuować wzdłuż 

dróg z zachowaniem określonej na rysunku 
planu linii zabudowy; 

2)  kształtowanie zieleni: w formie układów obrzeż-
nych, wzdłuż granic działek/terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi oraz wzdłuż dróg; 

3)  bryła budynku: ukształtowana z uwzględnieniem 
współczesnych rozwiązań architektonicznych; 

4)  dach: płaski; 
5)  maksymalna wysokość elewacji lub attyki: 15 m; 
6)  minimalna wysokość elewacji lub attyki budyn-

ku położonego w linii zabudowy od ul. Sło-
wiańskiej: 7 m, 

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg pu-
blicznych: określona na rysunku planu; 

8)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-
wnętrznych/wnętrz obsługujących odrębne 
działki: 6,0 m; 

9)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,70; 
3. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości 
1)  dopuszcza się wtórne podziały i scalenia na 

działki pod warunkiem zachowania przepisów 
odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz 
ustalonych planem warunków zagospodarowa-
nia, parametrów i wskaźników urbanistycznych. 

2)  minimalna powierzchnia nowej działki: 2500 m2; 
3)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

40 m; 
4)  pod tereny obiektów budowlanych i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowni-
czych, elektroenergetycznych, gazowniczych 
i telekomunikacyjnych przeznaczyć łącznie nie 
więcej niż 250 m2. 

§ 48. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 2UC, 3UC, 4UC ustala się nastę-
pujące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy usługowej, w tym tereny pod budowę 
obiektów handlowych o powierzchni powyżej 
2000 m2; 

2)  dopuszcza się lokalizację terenów stacji paliw; 
3)  dopuszcza się lokalizację terenów produkcji, baz 

i składów, nie przekraczających 45% wyznaczo-
nego terenu. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1)  układ zabudowy: budynki usytuować wzdłuż 

dróg z zachowaniem określonej na rysunku 
planu linii zabudowy oraz zasad spójnej kom-
pozycji przestrzennej; 

2)  kształtowanie zieleni: w formie układów obrzeż-
nych, wzdłuż granic działek/terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi oraz wzdłuż 
dróg; 

3)  bryła budynku: ukształtowana indywidualnie 
z uwzględnieniem współczesnych rozwiązań ar-
chitektonicznych; 
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4)  dopuszcza się stosowanie następujących ele-
mentów kształtowania dachu: przykryć płaskich, 
krzywiznowych lub przestrzennych oraz świetli-
ków; 

5)  maksymalna wysokość elewacji lub attyki: 16 m; 
6)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg pu-

blicznych – określona na rysunku planu; 
7)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-

wnętrznych/wnętrz obsługujących odrębne 
działki: 6,0 m; 

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,60. 
3. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości 
1)  dopuszcza się wtórne podziały i scalenia na 

działki pod warunkiem zachowania przepisów 
odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz 
ustalonych planem warunków zagospodarowa-
nia, parametrów i wskaźników urbanistycznych; 

2)  minimalna powierzchnia nowej działki: 3500 m2; 
3)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

40 m; 
4)  pod tereny obiektów budowlanych i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowni-
czych, elektroenergetycznych, gazowniczych 
i telekomunikacyjnych przeznaczyć łącznie nie 
więcej niż 250 m2. 

§ 49. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1PUC, 2PUC, 3PUC, 4PUC, 5PUC, 
6PUC, 7PUC ustala się następujące przeznaczenie 
podstawowe terenu: tereny produkcji, baz 
i składów oraz zabudowy usługowej, w tym tereny 
pod budowę obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1)  układ zabudowy: budynki usytuować wzdłuż 

dróg z zachowaniem określonej na rysunku 
planu linii zabudowy; 

2)  kształtowanie zieleni: w formie układów obrzeż-
nych, wzdłuż granic działek/terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi oraz wzdłuż dróg; 

3)  bryła budynku: ukształtowana indywidualnie 
z uwzględnieniem współczesnych rozwiązań ar-
chitektonicznych; 

4)  dopuszcza się stosowanie następujących elemen-
tów kształtowania dachu: przykryć płaskich, krzy-
wiznowych lub przestrzennych oraz świetlików; 

5)  maksymalna wysokość elewacji lub attyki: 16 m; 
6)  minimalna wysokość elewacji lub attyki budyn-

ku położonego w linii zabudowy od ul. Sło-
wiańskiej: 7,0 m; 

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg pu-
blicznych – określona na rysunku planu; 

8)  nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-
wnętrznych/wnętrz obsługujących odrębne 
działki: 6,0 m; 

9)  maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,70; 
3. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomości 
1)  minimalna powierzchnia nowej działki na tere-

nach 1PUC, 2PUC, 3PUC: 2500 m2; 
2)  minimalna powierzchnia nowej działki na tere-

nach 4PUC, 5PUC, 6PUC i 7PUC: 5000 m2; 
3)  minimalna szerokość działki w linii zabudowy: 

40 m. 

§ 50. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planem symbolem 1E ustala się następujące prze-
znaczenie podstawowe: tereny infrastruktury tech-
nicznej – elektroenergetyka. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planem 
symbolem 1G ustala się następujące przeznacze-
nie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej 
– gazownictwo. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 i 2 
ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy, zagospodarowania 
terenu oraz zasad podziału na działki: 
1)  kształtowanie zieleni: w formie układów obrzeż-

nych, wzdłuż granic działek; 
2)  nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 
3)  bryła budynku: ukształtowana indywidualnie; 
4)  dopuszcza się wtórne podziały i scalenia na 

działki pod warunkiem zachowania przepisów 
odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy; 

5)  granice działek budowlanych wyznaczają linie 
rozgraniczające oraz istniejące granice własności. 

§ 51. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planem symbolem 1KS ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń 

i obsługi komunikacji samochodowej – stacja 
paliw, 

2)  dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, zagospodarowania tere-
nu oraz zasady podziału na działki: 
1)  kształtowanie zieleni: w formie układów obrzeż-

nych, wzdłuż granic działki; 
2)  nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 
3)  kształtowanie zabudowy: indywidualne, z za-

chowaniem zasady nawiązania do cech archi-
tektury istniejących obiektów; 

4)  dopuszcza się wtórne podziały i scalenia na 
działki pod warunkiem zachowania przepisów 
odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy; 

5)  granice działek budowlanych wyznaczają linie 
rozgraniczające oraz istniejące granice własności. 

§ 52. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1ZD, 2ZD, 3ZD, 4ZD i 5ZD ustala 
się następujące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów 

działkowych, 
2)  dopuszcza się lokalizację terenów sportu i re-

kreacji oraz zieleni urządzonej i parkingu. 
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2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, zagospodarowania tere-
nu oraz zasady podziału na działki: 
1)  zasady zagospodarowania ogrodów oraz para-

metry altan i obiektów gospodarczych, określa-
ją przepisy odrębne; 

2)  budynek przeznaczony po działalność społeczną 
i rekreacyjną kształtować z zachowaniem nastę-
pujących parametrów: 
a)  maksymalna powierzchnia zabudowy:  

250 m2, 
b)  maksymalna wysokość kalenicy: 9,0 m, 
c)  maksymalna ilość kondygnacji: 2; 
d)  dach: stromy o symetrycznych układach po-

łaci i kalenicy – kąt nachylenia połaci dachu 
w granicach 30°do 40°; 

3)  dopuszcza się wtórne podziały na działki pod 
warunkiem zachowania przepisów odrębnych. 

§ 53. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP ustala się następu-
jące przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej 
obejmują ulicę Aleje Lipowe – z ukształtowanym 
szpalerem drzew jako pomnikiem przyrody pod 
nazwą „Aleja Lipowa”. 

2. Zasady ochrony pomnika przyrody „Aleja 
Lipowa”, określa uchwała nr 260/09 Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 24 marca 2009 r. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1)  zagospodarowanie terenu może obejmować 

ciągi piesze i rowerowe oraz małą architekturę; 
2)  do czasu realizacji docelowego, ustalonego 

w planie układu drogowego w otoczeniu  
ul. Aleje Lipowe, dopuszcza się utrzymanie do-
jazdu do działki nr 5/21 oraz do działki nr 5/9 
(Obr. III); 

3)  dopuszcza się podziały związane z wydziele-
niem ustalonych i dopuszczonych w planie 
przejazdów. 

§ 54. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 4ZP, 5ZP ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-

dzonej, 
2)  dopuszcza się lokalizację parkingu. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego oraz podziału na działki: 
1)  zagospodarowanie terenu może obejmować 

ciągi piesze i rowerowe oraz małą architekturę; 

2)  parkingi terenowe należy zagospodarować 
zgodnie z ustaleniami planu; 

3)  dopuszcza się podziały z zachowaniem przepi-
sów odrębnych. 

§ 55. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1ZL i 2ZL ustala się następujące 
przeznaczenie: tereny lasów. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1)  zagospodarowanie terenu, w tym turystyczne, 

określają przepisy odrębne oraz Plan urządzenia 
lasu; 

2)  ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. 

§ 56. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1WS, 2WS, 3WS i 4WS ustala się 
następujące przeznaczenie: tereny wód po-
wierzchniowych, 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1)  zagospodarowanie terenu określają przepisy 

odrębne; 
2)  dopuszcza się budowę obiektów budowlanych 

i urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 

§ 57. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
się stawkę procentową służącą naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 30%. 

§ 58. Sprawy nie uregulowane niniejszą 
uchwałą a dotyczące ładu przestrzennego należy 
rozstrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z uwzględnienia walorów urbanistycznych danego 
miejsca, dostosowania do cech lokalnej architektu-
ry o wartościach kulturowych oraz ochrony krajo-
brazu i dziedzictwa kulturowego. 

§ 59. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zgorzelec. 

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

Przewodniczący Rady: 
Artur Bieliński 
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Załącznik nr 1 do uchwały  
nr 404/10 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 7 lipca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały  
nr 404/10 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 7 lipca 2010 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15982 – Poz. 2410 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15983 – Poz. 2410 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15984 – Poz. 2410 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15985 – Poz. 2410 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15986 – Poz. 2410 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15987 – Poz. 2410 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15988 – Poz. 2411 

 

Załącznik nr 3 do uchwały  
nr 404/10 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 7 lipca 2010 r. 
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UCHWAŁA NR LI/538/10 
 RADY GMINY MIĘKINIA 

 z dnia 23 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krępice i Żurawiniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miękinia 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się nazwę części ulicy na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną w Krępicach 
i ulicą Słoneczną w Żurawińcu w kierunku zachod-
nim położonej na granicy w miejscowości Krępice 
i Żurawiniec, w obrębie geodezyjnym wsi Krępice, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
Nr 320 z ulicy Spacerowej na nową nazwę: „Za-
chodnia”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Miękinia. 

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

przewodnicząca: 
Jolanta Tarnowska

 
  


