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UCHWAŁA NR XLVIII/282/2010 
 RADY MIASTA OLEŚNICA 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
pomiędzy ul. Południową, granicą południową miasta Oleśnica i linią kolejową Oleśnica-Kluczbork 

w Oleśnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art.20 ust 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą nr XXIX/ 
/183/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 stycznia 
2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego pomiędzy  
ul. Południową, granicą południową miasta Ole-
śnica i linią kolejową Oleśnica-Kluczbork w Oleśni-
cy, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Oleśnicy przyjętego uchwałą  
nr XV/108/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia  
30 listopada 2007 roku, Rada Miasta Oleśnicy 
uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy 
ul. Południową, granicą południową miasta Ole-
śnica i linią kolejową Oleśnica-Kluczbork w Oleśni-
cy zwany dalej planem, obejmuje obszar w grani-
cach określonych na rysunku planu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego określa: 

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania, 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy, 

6)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym, 

7)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

8)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

9)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), 

10)  granice obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 
3. W planie nie wprowadza się ustaleń w za-

kresie: 
1)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, ze względu na brak 
występowania takich przestrzeni, 

2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu 
na brak występowania takich terenów, 

3)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów, 
ze względu na brak występowania takich tere-
nów, 

4)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu na 
brak występowania takich obszarów, 

5)  granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji, ze względu na brak takich ob-
szarów, 

6)  granic terenów pod obiekty handlowe, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zm.) ze względu na brak występo-
wania takich obszarów, 

7)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych, ze względu na brak występowania ta-
kich terenów, 

8)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, ze względu na brak występowania takich 
pomników. 

4. Ustalenia planu nie obejmują terenu kole-
jowego uznanego za teren zamknięty, którego gra-
nice oznaczono na rysunku planu. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1)  uchwała – niniejsza uchwała, 
2)  przepisy odrębne – należy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
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3)  linia rozgraniczająca tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania − linia oddzielająca poszczególne te-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania, 

4)  orientacyjna linia rozgraniczająca tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania – orientacyjny prze-
bieg linii rozgraniczającej tereny o różnym 
przeznaczeniu z dopuszczeniem korekty prze-
biegu tej linii, 

5)  obowiązująca linia zabudowy – rozumie się 
przez to linię, na której musi być usytuowane 
co najmniej 60% długości zewnętrznej ściany 
frontowej budynku, dopuszcza się jej przekro-
czenie przez ryzality, wykusze, portale do  
1,5 m oraz zadaszenia nad wejściami do bu-
dynków do 2 m pod warunkiem, że łączna ich 
długość nie przekroczy 30% szerokości elewa-
cji znajdującej się na tej linii i nie są związane 
konstrukcyjnie z gruntem, 

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych  
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych nie będących liniami przesyłowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie doty-
czy elementów takich jak: części podziemne 
obiektów budowlanych, balkony, wykusze, 
loggie, gzymsy, schody, pochylnie, okapy oraz 
zadaszenia nad wejściami do budynków o ile 
ustalenia planu nie stanowią inaczej, dopusz-
cza się jej przekroczenie przez ryzality, wyku-
sze, portale do 1,5 m oraz zadaszenia nad wej-
ściami do budynków do 2 m pod warunkiem, 
że łączna ich długość nie przekroczy 30% sze-
rokości elewacji znajdującej się na tej linii i nie 
są związane konstrukcyjnie z gruntem, 

7)  druga linia zabudowy − rozumie się przez to 
nieprzekraczalną linie zabudowy, o której 
mowa w pkt 6) zlokalizowaną tylko na tere-
nach 1.MN i 2.MN oraz oddaloną od oznaczo-
nych na rysunku planu obowiązujących linii 
zabudowy i nieprzekraczalnych linii zabudowy 
co najmniej o 25 m w głąb terenu, 

8)  powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez 
budynek lub budynki, ograniczony zewnętrz-
nym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzu-
cie przy gruncie, 

9)  wysokość zabudowy – odległość pionowa 
mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu kalenicy, 

10)  przeznaczenie terenu – dopuszczalne zago-
spodarowanie i działalność na danym terenie, 

11)  przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować w danym terenie w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu, 

12)  przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-

stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu, przy czym dopuszcza się nie realizowa-
nie przeznaczenia uzupełniającego, 

13)  teren – część obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem, 

14)  infrastruktura techniczna – rozumie się przez 
to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, 
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, tele-
komunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące, 

15)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
należy przez to rozumieć jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich 
budynków, wraz z budynkami garażowymi 
i gospodarczymi, 

16)  mieszkania funkcyjne – należy przez to rozu-
mieć, o ile przepisy działu II nie stanowią ina-
czej, części budynków niemieszkalnych, 
w których znajduje się nie więcej niż 2 miesz-
kania dla właściciela obiektu o przeznaczeniu 
podstawowym dla danego terenu, 

17)  usługi – jest to działalność taka jak: 
a)  administracja – działalność instytucji ad-

ministracji publicznej, wojska, policji, stra-
ży pożarnej, itp., 

b)  finanse – działalność związana z pośrednic-
twem finansowym, działalność banków, 
domów maklerskich, instytucji zajmujących 
się obsługą finansową np. w formie leasin-
gu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także 
ubezpieczenia i fundusze emerytalno- 
-rentowe itp., 

c)  gastronomia – działalność restauracji, ka-
wiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, ba-
rów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produk-
cją wyrobów własnych, a także placówek 
gastronomiczno-kulturalno-rozrywkowych, 
np. klubów artystycznych, bilardowych itp., 

d)  handel detaliczny – działalność związana ze 
sprzedażą detaliczną towarów, z wyłącze-
niem sprzedaży detalicznej paliw, 

e)  handel hurtowy – działalność związana ze 
sprzedażą hurtową towarów, z wyłącze-
niem sprzedaży hurtowej paliw, 

f)  kultura – działalność galerii sztuki, biblio-
tek, czytelni, klubów np. muzycznych, lite-
rackich, kabaretów, oraz innych instytucji 
o charakterze społeczno-kulturalnym, 

g)  obsługa firm – działalność związana z pro-
wadzeniem interesów w tym: doradztwo 
prawne, rachunkowość, księgowość, do-
radztwo, badanie rynku i opinii publicznej, 
pośrednictwo, dostarczanie informacji, 
sporządzanie opracowań, reklama, interne-
towe działania marketingowe, punkty ob-
sługi klienta i biura organizacji, działalność 
konferencyjna, działalność wystawienniczo 
– targowa, działalność związana z obsługą 
nieruchomości, biura projektowe, wynaję-
cie specjalistów, działalność przedsię-
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biorstw obsługujących firmy oraz usługi rze-
czowe np. fotografowanie, poligrafia, plaka-
towanie, urządzanie wystaw, biura, itp., 

h)  obsługa ludności – działalność związana 
z usługami dla ludności, w tym krawiec-
two, kaletnictwo, naprawa obuwia, gabine-
ty kosmetyczne, fryzjerstwo, pralnia, na-
prawa sprzętu artykułów gospodarstwa 
domowego, zegarmistrzostwo, szklarstwo, 
itp., 

i)  obsługa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty służące obsłudze samocho-
dów, w tym myjnie, stacje diagnostyki po-
jazdów, stacja obsługi, salony sprzedaży, 

j)  służba zdrowia – działalność związana 
z opieką zdrowotną i opieką społeczną, 
w tym działalność praktyk lekarskich, gabi-
netów lekarskich, przychodni, żłobków, ap-
tek, domów opieki itp., 

k)  stacja paliw – działalność związana z deta-
liczną sprzedażą paliwa, myjnia, handel de-
taliczny, mała gastronomia, 

l)  oświata – działalność związana z oświatą, 
w tym przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, szkoły 
policealne, nauka języków itp., 

m)  turystyka – działalność biur i agencji tury-
stycznych, biur podróży, hoteli, moteli, 
domów wycieczkowych, informacja tury-
styczna itp., 

n)  wypoczynek – działalność sportowa, rekre-
acyjna i rozrywkowa, prowadzona w obiek-
tach, tereny sportowe, tereny zieleni prze-
znaczone na cele wypoczynkowe, zdrowot-
ne i rekreacyjne, 

18)  produkcja – działalność przedsiębiorstw i za-
kładów produkcyjnych wraz z gospodarką 
magazynową, bazami i składami. 

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek pla-
nu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1)  granica obszaru objętego planem, 
2)  granica terenów zamkniętych, 
3)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
4)  symbole określające przeznaczenie terenów, 

5)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6)  granice obszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 
7)  budynek w ewidencji zabytków, 
8)  strefa ochrony konserwatorskiej dla zabytków 

archeologicznych tożsama z granicą obszaru 
objętego planem, 

9)  stanowiska archeologiczne. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charak-

ter informacyjny. 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, wyznaczają przybliżoną rezer-
wę terenu pod budowę linii dużej prędkości relacji 
Wrocław/Poznań−Łódź−Warszawa (tereny 1.KK/U 
i 1.KK/ZI wraz z terenami 1.ZI/U i 2.ZI/U). Po wyko-
naniu Studium Wykonalności dla budowy linii 
dużej prędkości i wyborze ostatecznego wariantu 
dopuszcza się korektę przebiegu ww. linii kolejo-
wej lub rezygnację z przewidzianego terenu pod 
budowę tej linii. W przypadku rezygnacji z budowy 
ww. linii kolejowej należy włączyć tereny pod nią 
przeznaczone (oraz tereny 1.ZI/U i 2.ZI/U) do tere-
nów, o których mowa w przepisach działu II oraz 
zgodnie z zapisami § 13. 

§ 7. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenów i odpowiadające im symbole: 
1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – MN, 
2)  zabudowa usługowa – U, 
3)  obiekty produkcyjne, składy i magazyny – P, 
4)  wody powierzchniowe – WS, 
5)  zieleń izolacyjna – ZI, 
6)  infrastruktura techniczna – elektroenergetyka – E, 
7)  kolej – KK, 
8)  ulice publiczne – KD. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przezna-
czeń innych niż te, które są dla niego ustalone 
w planie. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 8. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokali-
zację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury 
technicznej i sieci wod-kan w ramach inwestycji 
pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej”) zapewnia-
jących możliwość użytkowania obiektu budowla-
nego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, dro-
gi wewnętrzne o minimalnej szerokości 10 m 
w liniach rozgraniczających, ogrodzenia, place 
manewrowe, parkingi, śmietniki. 

§ 9. Na terenie objętym planem, zakazuje się 
wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub 
uciążliwej dla środowiska substandardowej zabu-
dowy. 

§ 10. 1. Usytuowanie budowli, budynków, 
drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziem-
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nych na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
1)  1.P, 6.P, 1.KK/ZI, 1.ZI, i 9.U w sąsiedztwie linii 

kolejowych, 
2)  1.KK/U, 1.ZI/U, 2.ZI/U, 4.U, i 5.U w przypadku 

realizacji linii kolejowej dużej prędkości, obo-
wiązuje zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Dla terenów przyległych (strefa ochronna) do 
zelektryfikowanej linii kolejowej nr 143 ustala się: 
1)  zakaz wprowadzania zmian w stosunkach wod-

nych w sąsiedztwie linii kolejowej, mogący ne-
gatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe (moż-
liwości deformacji torowiska w planie i profilu), 

2)  dla obszaru sąsiadującego z terenami kolejowymi 
obowiązuje wyposażenie budynków i budowli 
w zabezpieczenia przed wibracjami, drganiami 
oraz hałasem pochodzącym od linii kolejowej, 

3)  nie wyraża się zgody na prowadzenie magistrali 
wodociągowych większych niż 1200 mm wzdłuż 
linii kolejowych, 

4)  na projektowanych drogach przebiegających 
w sąsiedztwie linii kolejowej lub krzyżujących 
się z torami kolejowymi za pomocą wiaduktu 
nie należy instalować świateł kolorów stosowa-
nych w sygnalizacji kolejowej, mogących po-
wodować zniekształcenie obrazów istniejących 
lub pomyłki złego doczytania sygnałów przez 
maszynistę prowadzącego pociąg, 

5)  nie dopuszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie 
linii kolejowych lokalizacji rurociągów i zbiorni-
ków z substancjami wybuchowymi i łatwo zapal-
nymi. 

§ 11. Na terenie objętym planem obowiązująca 
linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla budynków gospodarczych lub garażowych. 

§ 12. Na terenie objętym planem znajdują się 
linie napowietrzne 110 kV, dla których określono 
obszar oddziaływania elektroenergetycznego. 

§ 13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 
1)  1.KK/ZI i 1.KK/U − przeznaczenie podstawowe: 

tereny kolejowe; w przypadku odstąpienia od bu-
dowy linii kolejowej dużej prędkości ustala się re-
alizację, określonych w planie, przeznaczeń pod-
stawowych alternatywnych dla tych terenów, 

2)  1.ZI/U i 2.ZI/U − przeznaczenie podstawowe: 
tereny zieleni izolacyjnej; w przypadku odstą-
pienia od budowy linii kolejowej dużej prędko-
ści ustala się realizację, określonych w planie, 
przeznaczeń podstawowych alternatywnych dla 
tych terenów. 

2. Zakazuje się łączenia przeznaczeń podsta-
wowych z przeznaczeniami podstawowymi alter-
natywnymi dla tych terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 14. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochro-
ny środowiska obowiązuje: 

1)  wymóg oczyszczenia na terenie zainwestowa-
nym wszystkich wód opadowych zanieczysz-
czonych substancjami chemicznymi lub ropo-
pochodnymi przed odprowadzeniem ich do 
odbiornika, 

2)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do wód gruntowych i gruntu ze względu 
na ochronę Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”, 

3)  dla terenów 1.WS i 2.WS dla zachowania 
i ochrony korytarza ekologicznego cieków, nie 
należy wprowadzać nowego zainwestowania 
(z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej 
i dróg publicznych) w pasie o szerokości co 
najmniej 10 m wzdłuż brzegu cieku, 

4)  gromadzenie i usuwanie odpadów przemy-
słowych i komunalnych na zasadach określo-
nych w przepisach odrębnych oraz gminnych 
przepisach porządkowych, 

5)  obowiązek urządzenia parkingów o na-
wierzchni utwardzonej z jednoczesnym od-
prowadzeniem wszystkich ścieków z terenu 
parkingu, 

6)  stosowanie do celów grzewczych ekologicz-
nych źródeł energii poprzez wykorzystanie 
energii cieplnej, przy wytwarzaniu której speł-
nione są normy w zakresie emisji zanieczysz-
czeń i ochrony środowiska, w tym w szczegól-
ności wykorzystanie paliw płynnych i gazo-
wych oraz paliw stałych o stopniu sprawności 
energetycznej nie mniejszej niż 70%, 

7)  dla terenów ZI, w sąsiedztwie linii kolejowych 
w ramach możliwości, lokalnych uwarunko-
wań i zgodnie z przepisami odrębnymi, nasa-
dzenia w formie zieleni niskiej, średniej i wy-
sokiej, w tym min 50% zieleni zimozielonej, 

8)  zakaz lokalizowania na terenach: zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej − MN, zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej/ 
/zabudowy usługowej − MN/U oraz terenach 
zabudowy usługowej − U, przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko oraz przedsięwzięcia mogące poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej 
i dróg publicznych, 

9)  dla urządzeń emitujących fale elektromagne-
tyczne obowiązują ustalenia § 19, 

10)  wprowadzenie zieleni izolacyjnej (szer. 10 m) 
dla terenu 1.MN/U od strony terenu 1.KD-G 
z uwagi na konieczność zapewnienia odpo-
wiedniej ochrony akustycznej terenu zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej/zabudowy 
usługowej − MN/U, 

11)  masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane 
w związku z realizacją inwestycji należy zago-
spodarować pod rekultywację terenów zde-
gradowanych, dla potrzeb technologicznych 
i rekultywacji składowisk odpadów oraz w ce-
lu kształtowania i zagospodarowania publicz-
nych terenów zieleni, sportu i rekreacji, 

12)  zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 15. Dla obszaru obejmującego dawny zespół 
folwarczny, położony w części terenu 2.MN/U, 
wprowadza się następujące ustalenia: 
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1)  należy zachować w miarę możliwości historycz-
ny układ przestrzenny i poszczególne kompo-
nenty tego układu, 

2)  zaleca się lokalizowanie nowej zabudowy  
w miejscu nieistniejącej już zabudowy histo-
rycznej, 

3)  należy nawiązać skalą i formą architektoniczną 
ewentualnych planowanych obiektów do histo-
rycznej zabudowy tej części miasta, 

4)  wszelkie zamierzenia budowlane, lokalizowane 
w obrębie dawnego zespołu folwarcznego, na-
leży uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

§ 16. Dla obiektu zlokalizowanego przy  
ul. Wądoły 11, figurującego w ewidencji zabytków 
wprowadza się następujące ustalenia: 
1)  należy dążyć do restauracji i modernizacji tech-

nicznej obiektu, z dostosowaniem obecnej lub 
projektowanej funkcji do jego wartości, 

2)  należy zachować lub odtworzyć jego bryłę, 
kształt i geometrię dachu oraz zastosować tra-
dycyjne materiały budowlane i kolorystykę ele-
wacji, a także utrzymać, a w zniszczonych frag-
mentach odtworzyć, historyczny detal architek-
toniczny, 

3)  wszelkie inwestycje budowlane, podejmowane 
przy niniejszym budynku, wymagają uzgodnie-
nia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 17. Dla stanowisk archeologicznych: 
1)  nr 41/13/78-32 AZP – osada późnośrednio-

wieczna, ślad osadnictwa pradziejowego − kul-
tury amfor kulistych, kultury łużyckiej, kultury 
przeworskiej, 

2)  nr 40/12/78-32 AZP – osada nowożytna, 
3)  nr 42/11/78-32 AZP – ślad osadnictwa z okresu 

lateńskiego, ślad osadnictwa z okresu wpływów 
rzymskich, ślad osadnictwa z okresu późnego 
średniowiecza i czasów nowożytnych – Wądoły 
średniowieczna i nowożytna osada, oraz w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie (także nowo odkry-
wanych) wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
wymagają przeprowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych, przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowę (a dla robót niewymagają-
cych pozwolenia na budowę – przed realizacją 
inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłosze-
nia wykonania robót budowlanych) należy uzy-
skać pozwolenie właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie 
ziemnych robót budowlanych na terenie zabyt-
kowym w trybie prac konserwatorskich, które 
polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających 
ratowniczych badań archeologicznych metodą 
wykopaliskową, przez uprawnionego archeolo-
ga. 

§ 18. Ustala się strefę ochrony konserwator-
skiej dla zabytków archeologicznych, oznaczoną 
jak na rysunku planu. 

1)  W strefie ochrony zabytków archeologicznych 
obowiązuje wymóg uzgodnienia wszelkich in-
westycji wymagających prac ziemnych z wła-
ściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, co do konieczności ich prowadzenia pod 
nadzorem archeologicznym, za pozwoleniem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ra-
zie konieczności ustala się wymóg przeprowa-
dzenia wyprzedzających badań archeologicz-
nych, nadzór archeologiczny i ratownicze bada-
nia archeologiczne prowadzone są przez 
uprawnionego archeologa. 

2)  Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę i dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę − przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych. 

3)  Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych − zasób ich ewidencji 
i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji 
i uzupełnieniom. Dla nowo odkrywanych sta-
nowisk obowiązują ustalenia jak dla rozpozna-
nych tj. konieczność przeprowadzenia ratowni-
czych badań archeologicznych, przez upraw-
nionego archeologa, za pozwoleniem konser-
watorskim. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

§ 19. 1. Na terenie objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się nastę-
pujące ogólne zasady uzbrojenia terenów 
w infrastrukturę techniczną: 
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic 
(wymagana jest zgoda zarządzającego drogą), 
ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych, 

2)  odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, 
po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą 
sieci, 

3)  przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 

4)  wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz 
lokalizacji innych urządzeń technicznych na te-
renie planu wymagają uzyskania warunków 
technicznych od właściwych dysponentów sie-
ci, 

5)  dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktu-
ry technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom 
na terenach własnych inwestorów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1)  dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej, 
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2)  budowę sieci wodociągowej w obwodach za-
mkniętych na obszarze objętym planem, 

3)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy 
wodociągowych zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w § 19 ust. 1 pkt 4. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komu-
nalnych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1)  odprowadzenie ścieków komunalnych i prze-

mysłowych do miejskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej i ich oczyszczenie w istniejącej 
oczyszczalni ścieków, 

2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w § 19 ust. 1 pkt 4, 

3)  obowiązek podłączenia kanalizacji sanitarnej do 
sieci kanalizacyjnej w ciągu 6 miesięcy od od-
dania sieci do użytkowania, 

4)  ustala się oczyszczenie ścieków przemysłowych 
przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji 
sanitarnej do parametrów zwykłych ścieków by-
towych, 

5)  dopuszcza sie lokalne oczyszczalnie ścieków 
i szczelne zbiorniki bezodpływowe do czasu 
uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1)  odprowadzenie wód opadowych: 

a)  nie zanieczyszczonych: 
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do 

odbiorników, 
− retencjonowanie lub rozsączanie na działce, 

b)  zanieczyszczonych: systemem sieci kanaliza-
cji deszczowej po ich oczyszczeniu do warto-
ści dopuszczalnych, 

2)  dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanali-
zacji deszczowej zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w § 19 ust. 1 pkt 4, 

3)  w przypadku prowadzenia inwestycji na tere-
nach, na których znajdują się urządzenia melio-
racyjne należy zaprojektować nowy system za-
pewniający funkcjonowanie całości, wszelkie 
prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi 
muszą być uzgodnione z odpowiednim admini-
stratorem urządzeń melioracyjnych, 

4)  dopuszcza się zarurowanie istniejących rowów 
melioracyjnych szczegółowych po uprzednim 
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, 

5)  dla nieruchomości przyległych do wód po-
wierzchniowych zabrania się grodzenia nieru-
chomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od 
linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożli-
wiania przechodzenia przez ten obszar, 

6)  właściciel nieruchomości przyległej do wód 
powierzchniowych jest zobowiązany umożliwić 
dostęp do wody na potrzeby wykonania robót 
związanych z ich utrzymaniem. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujące ustalenia − ewentualna rozbudowa 
dystrybucyjnej sieci gazowej, przyłączenie obiek-

tów i dostawa gazu na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych (m.in. w Prawie Energe-
tycznym). 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1)  dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: 

a)  gazem, 
b)  energią elektryczną, 
c)  z sieci ciepłowniczej, 
d)  paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł 

energii, 
e)  innych paliw, z zastrzeżeniem pkt 2). 

2)  obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń, 

3)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy sie-
ci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określo-
nymi w § 19 ust. 1 pkt 4. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 
1)  dostawa energii elektrycznej z istniejących 

i projektowanych stacji transformatorowych 
i sieci średniego i niskiego napięcia, 

2)  dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych średnie-
go i niskiego napięcia oraz napowietrznych linii 
elektroenergetycznych wysokiego napięcia wraz 
z budową stacji transformatorowych, wykona-
nych w zależności od sposobu zagospodarowa-
nia terenów jako wbudowane lub obiekty wol-
nostojące na wydzielonych działkach lub na te-
renie własnym inwestora z zapewnieniem do-
godnego do nich dojazdu, na warunkach okre-
ślonych przez właściciela sieci, 

3)  możliwość lokalizacji budynku stacji transfor-
matorowej w odległości min 1,5 m od granicy 
działki, 

4)  ustala się obowiązek zachowania normatywnych 
odległości zabudowy od istniejących (linii 20kV: L-
1416, L-205, L-214 oraz 110kV: S-129, S-186, S-
143, S-189) i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych zgodnie przepisami odrębnymi, 

5)  ustala się skablowanie napowietrznych linii 
energetycznych niskiego i średniego napięcia. 

8. W zakresie usług telekomunikacyjnych 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1)  obowiązuje lokalizowanie sieci telekomunikacyj-

nych we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

2)  zakaz budowy wolnostojących wież, masztów 
i anten telefonii komórkowej na terenach: zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej − MN, za-
budowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej/zabudowy usługowej − MN/U oraz terenach 
zabudowy usługowej − U. 

§ 20. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, ustala się następują-
ce ogólne zasady w zakresie rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji: 
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1)  dla terenu 1.KD-G ustala się obsługę komunika-
cyjną terenów przyległych wyłącznie poprzez 
skrzyżowania, nie dopuszcza się zjazdów na po-
sesję bezpośrednio z terenu 1.KD-G, 

2)  obsługa komunikacyjna poszczególnych tere-
nów odbywać się będzie wyłącznie poprzez ist-
niejący lub projektowany układ ulic publicznych 
i dróg wewnętrznych podłączony do istniejące-
go układu komunikacyjnego, 

3)  zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po reali-
zacji sieci infrastruktury technicznej (sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej), 

4)  lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na 
którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te 
miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca 
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczających ulic publicznych, 
dróg wewnętrznych lub na terenach sąsiednich 
po uzyskaniu zgody właściciela terenu, 

5)  na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bez usług minimum dwa miejsca posto-
jowe na każdej działce, dopuszcza się aby jedno 
z dwóch miejsc było w garażu, 

6)  na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami minimum dwa miejsca po-
stojowe na każdej działce, dopuszcza się aby 
jedno z dwóch miejsc było w garażu, plus mi-
nimum 1 miejsce postojowe na każde 20 m2 

powierzchni użytkowej usług, 
7)  na terenie zabudowy usługowej minimum 

1 miejsce postojowe na każde 20 m2 powierzch-
ni użytkowej usług, 

8)  na terenie obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów: 
a)  minimum 1 miejsce postojowe na 3 za-

trudnionych w działalności produkcyjnej, 
b)  minimum 1 miejsce postojowe na każde  

20 m2 powierzchni użytkowej usług. 

Rozdział 6 

Zasady dotyczące scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 21. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, ustala się zasady 
dotyczące scalania i podziału nieruchomości: 
1)  wydzielenie terenów zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
2)  wydzielanie działek budowlanych z bezpośred-

nim dostępem do ulicy publicznej lub poprzez 
drogę wewnętrzną, 

3)  zaleca się taki podział na działki budowlane, aby 
granice pomiędzy działkami − linie podziału, by-
ły prostopadłe do ulic publicznych. 

§ 22. 1. Wyznacza się granice obszarów wy-
magających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości, jak na rysunku planu (ww. granice 
terenów zostały pokazane orientacyjnie z toleran-
cją do 2 m w celu zachowania czytelności rysunku 
planu): 

1)  obszar pierwszy: teren 1.MN oraz część terenów 
2.MN, 2.MN/U, 3.MN/U, 5.KD-D, 1.WS, 2.WS, 

2)  obszar drugi: tereny 3.MN, 5.U, 6.U, 6.KD-D, 
7.KD-D, 8.KD-D oraz część terenów 1.ZI, 3.KD-L, 

3)  obszar trzeci: tereny 4.MN, 5.MN, 7.U, 9.KD-D, 
10.KD-D oraz część terenu 1.ZI, 3.KD-L, 

4)  obszar czwarty: tereny 6.MN, 8.U, 9.U, 11.KD-D 
oraz część terenu 1.ZI. 

2. Dopuszcza się wydzielenie mniejszych ob-
szarów scaleń i podziału pod warunkiem, że ogra-
niczone będą ulicami publicznymi wyznaczonymi 
na rysunku planu z uwzględnieniem ust. 3. 

3. Obowiązuje przeprowadzenie scaleń dla 
obszarów od drugiego do czwartego w następują-
cej kolejności: 
1)  obszar drugi przed obszarem trzecim (lub rów-

nocześnie obszary drugi i trzeci), 
2)  obszar trzeci przed obszarem czwartym (lub 

równocześnie obszary trzeci i czwarty). 

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 
6.MN ustala się przeznaczenie: 
1)  podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej, 
2)  uzupełniające: usługi (finanse, gastronomia, 

handel detaliczny, obsługa firm, obsługa ludno-
ści, służba zdrowia, oświata − przedszkola, tury-
styka, wypoczynek). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 

1)  obowiązująca linia zabudowy określona jak na 
rysunku planu w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej i zgodnie z rysunkiem planu, 
z zastrzeżeniem pkt 3), 

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 
na rysunku planu w odległości 6 m od linii 
rozgraniczającej i zgodnie z rysunkiem planu, 
z zastrzeżeniem pkt 3), 

3)  dla terenów 1.MN i 2.MN dopuszcza się drugą 
linię zabudowy pod warunkiem wcześniejsze-
go zlokalizowania budynków w pierwszym 
rzędzie od strony terenu 5.KD-D, obsługa ko-
munikacyjna budynków zlokalizowanych  
w drugiej linii zabudowy wymaga wytyczenia 
drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości  
10 m w liniach rozgraniczających, 

4)  wysokość zabudowy min 6,5 m, max 10 m, 
5)  budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze użytkowe, dopuszcza się piwnice, jako 
kondygnację podziemną, 

6)  w budynku mieszkalnym − usługi maksymal-
nie 30% powierzchni użytkowej budynku, loka-
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lizacja usług w parterach budynków z zastrze-
żeniem ust. 2 pkt 7, 

7)  dopuszcza się przeznaczenia całego budynku 
pod usługę oświaty – przedszkole, 

8)  zakaz stosowania: 
a)  dachów asymetrycznych, dachów namio-

towych, 
b)  lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niż połowa połaci dachu, 
c)  ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
d)  okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych, 
9)  dachy o kącie nachylenia połaci od 30odo 45o, 

10)  pokrycie dachówką lub materiałem dachów-
kopodobnym w kolorze ceramiki naturalnej 
(niebarwionej), 

11)  elewacje w stonowanych kolorach. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1)  ogrodzenia od frontu działki o wysokości max. 

1,5 m, 
2)  ogrodzenia od frontu działki o ażurowości min. 

60%, 
3)  na działce budowlanej budynek garażowy lub 

gospodarczy wolnostojący, jednokondygnacyj-
ny, o powierzchni zabudowy max 40 m2, wyso-
kości max 7 m, o geometrii dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

4)  na działce budowlanej wiaty garażowe o po-
wierzchni zabudowy max 35 m2, wysokości 
max 5 m, o pokryciu dachu jak na budynku 
mieszkalnym: 
a)  w przypadku zlokalizowania wiaty przy bu-

dynku mieszkalnym, geometria dachu jak dla 
budynku mieszkalnego, 

b)  w przypadku wiaty garażowej wolnostojącej, 
geometria dachu nawiązująca do geometrii 
dachu budynku mieszkalnego. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni 

działki, 
2)  powierzchnia biologicznie czynna min 40% po-

wierzchni działki, 
3)  w przypadku realizacji usługi oświaty − przed-

szkola zlokalizowanie placu zabaw i zieleni to-
warzyszącej. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów 
nieruchomości obowiązuje: 
1)  minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 

działek budowlanych dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolnostojącej (w tym 
przedszkola) 700 m2, 

2)  minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
działek budowlanych dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej bliźniaczej 500 m2. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej/zabudowy usługowej 

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U ustala 
się przeznaczenie podstawowe: 
1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 

stojąca lub w zabudowie bliźniaczej, 
2)  usługi (finanse, gastronomia, handel detaliczny, 

obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, 
turystyka, wypoczynek). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1)  obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu, 
2)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 
3)  wysokość nowoprojektowanej zabudowy min 

6,5 m, max. 10 m, 
4)  budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub 

usługowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piw-
nice, jako kondygnację podziemną, 

5)  zakaz stosowania: 
a)  dachów asymetrycznych, dachów namioto-

wych, 
b)  lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niż połowa połaci dachu, 
c)  ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
d)  okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, 

6)  dachy o kącie nachylenia połaci od 30odo 45o, 
7)  pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze ceramiki naturalnej (nie-
barwionej), 

8)  elewacje w stonowanych kolorach, 
9)  dla budynków nie spełniających warunków 

określonych w niniejszym paragrafie istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1)  ogrodzenia od frontu działki o wysokości max 

1,5 m, 
2)  ogrodzenia od frontu działki o ażurowości min 

60%, 
3)  na działce budowlanej budynek garażowy lub 

gospodarczy wolnostojący, jednokondygnacyj-
ny, o powierzchni zabudowy max. 40 m2, wyso-
kości max. 7 m, o geometrii dachu i pokryciu 
jak dla budynku mieszkalnego, 

4)  na działce budowlanej wiaty garażowe 
o powierzchni zabudowy max. 35 m2, wysoko-
ści max. 5 m, o pokryciu dachu jak na budynku 
mieszkalnym: 
a)  w przypadku zlokalizowania wiaty przy bu-

dynku mieszkalnym, geometria dachu jak dla 
budynku mieszkalnego, 

b)  w przypadku wiaty garażowej wolnostojącej, 
geometria dachu nawiązująca do geometrii 
dachu budynku mieszkalnego. 
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4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  powierzchnia nowej zabudowy max 30% po-

wierzchni działki, 
2)  powierzchnia biologicznie czynna dla nowej 

zabudowy co najmniej 30% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  

w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów 
nieruchomości obowiązuje minimalna powierzch-
nia nowo wydzielonych działek budowlanych  
600 m2. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

Rozdział 9 

Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.U, 2.U, 3.U ustala się przezna-
czenie: 
1)  podstawowe: usługi (finanse, gastronomia, 

handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa 
firm, obsługa ludności, obsługa pojazdów, tury-
styka), 

2)  uzupełniające: 
a)  mieszkania funkcyjne – mieszkania wbudo-

wane w budynki usługowe przeznaczone wy-
łącznie dla właścicieli oraz personelu, 

b)  drogi wewnętrzne, 
c)  zieleń izolacyjna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu, 
2)  wysokość nowoprojektowanej zabudowy min  

6 m, max 15 m, 
3)  zabudowa maksymalnie do trzech kondygnacji, 
4)  dla budynków nie spełniających warunków 

określonych w niniejszym paragrafie istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  powierzchnia dla nowej zabudowy max 60% 

powierzchni działki, 
2)  powierzchnia biologicznie czynna dla nowej 

zabudowy min 20% powierzchni działki. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4.U, 5.U, 6.U, 7.U, 8.U, 9.U ustala 
się przeznaczenie: 
1)  podstawowe: usługi (administracja, finanse, 

gastronomia, handel detaliczny, handel hurto-
wy, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, ob-
sługa pojazdów, służba zdrowia, oświata, tury-
styka, wypoczynek), 

2)  uzupełniające: 
a)  mieszkania funkcyjne – mieszkania wbudo-

wane w budynki usługowe przeznaczone wy-
łącznie dla właścicieli oraz personelu, 

b)  drogi wewnętrzne, 
c)  zieleń izolacyjna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej i zgodnie z rysunkiem planu, 

2)  wysokość zabudowy min. 6 m, max 12 m, 
3)  zabudowa do trzech kondygnacji nadziemnych. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni 

działki, 
2)  powierzchnia biologicznie czynna min 20% po-

wierzchni działki. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów 
nieruchomości obowiązuje: 
1)  powierzchnia nowo wydzielonej działki budow-

lanej min 2000 m2, 
2)  szerokość frontu nowej działki budowlanej min  

30 m. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

Rozdział 10 

Ustalenia dla terenów obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.P, 2.P, 3.P, 5.P, 6.P ustala się 
przeznaczenie: 
1)  podstawowe: obiekty produkcyjne, składy  

i magazyny, 
2)  uzupełniające: 

a)  usługi (administracja, finanse, gastronomia, 
handel detaliczny, handel hurtowy, kultura, 
obsługa firm, obsługa ludności, obsługa po-
jazdów, służba zdrowia, stacja paliw, oświa-
ta, turystyka, wypoczynek), 

b)  mieszkania funkcyjne – mieszkania wbudo-
wane w budynki usługowe przeznaczone wy-
łącznie dla właścicieli oraz personelu − tylko 
dla terenu 6.P, 
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c)  drogi wewnętrzne, 
d)  zieleń izolacyjna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu, z zastrzeżeniem pkt 2), 
2)  dla terenów 2.P i 3.P dopuszcza się zlokalizowa-

nie ekranów akustycznych w pasie pomiędzy 
nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgra-
niczającą tereny: 2.P − 1.KD-Z i 2.KD-L oraz 3.P − 
2.KD-L, 

3)  dla terenów 1.P, 2.P, 3.P, 5.P wysokość nowo-
projektowanej zabudowy min 6 m, max 30 m, 

4)  dla terenu 6.P wysokość nowoprojektowanej 
zabudowy min 6 m, max 12 m, 

5)  dla budynków nie spełniających warunków 
określonych w niniejszym paragrafie istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  powierzchnia usług max 35% powierzchni 

działki, 
2)  powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni 

działki, 
3)  powierzchnia biologicznie czynna min 10% po-

wierzchni działki, w tym min 50% powierzchni 
należy przeznaczyć na zieleń wysoką, 

4)  na terenach 1.P i 6.P wzdłuż terenów kolejo-
wych należy wydzielić pas pod drogi o min. sze-
rokości 5m, do urządzeń wod-kan zaprojekto-
wanych w ramach inwestycji pn. „Strefa Ak-
tywności Gospodarczej” (studnie na kanale sa-
nitarnym, kanale tłocznym z przepompowni 
ścieków, sieci wodociągowe). 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów 
nieruchomości obowiązuje: 
1)  dla terenów 1.P, 2.P, 3.P, 5.P: 

a)  powierzchnia nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej min 5000 m2, 

b)  szerokość frontu nowej działki budowlanej 
min 40 m, 

2)  dla terenu 6.P: 
a)  powierzchnia nowo wydzielonej działki bu-

dowlanej min 3000 m2, 
b)  szerokość frontu nowej działki budowlanej 

min 20 m. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem4.Pustala się przeznaczenie: 
1)  podstawowe: obiekty produkcyjne, składy 

i magazyny, 

2)  uzupełniające: drogi wewnętrzne. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu obowiązują przepisy odrębne 
w związku z znajdującymi się na tym terenie istnie-
jącymi liniami napowietrznymi 110 kV oraz projek-
towaną linią 110 kV. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje wyso-
kość stawki procentowej 25%. 

Rozdział 11 

Ustalenia dla terenów wód powierzchniowych 

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.WS, 2.WS ustala się przezna-
czenie podstawowe: wody powierzchniowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu, należy zapewnić dostęp do 
wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych 
i hydroenergetycznych odpowiednim służbą od-
powiedzialnym za eksploatację i utrzymanie. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 5%. 

Rozdział 12 

Ustalenia dla terenu zieleni izolacyjnej 

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.ZI ustala się przeznaczenie 
podstawowe: zieleń izolacyjna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  nasadzenia w formie zieleni izolacyjnej, 
2)  w przypadku zalesienie pasa zieleni izolacyjnej 

wzdłuż drogi żelaznej należy tak zadrzewić tere-
ny, aby ich usytuowanie nie zagrażało bezpie-
czeństwu linii kolejowej, 

3)  dopuszcza się sytuowanie drzew w sąsiedztwie 
linii kolejowej w odległości nie mniejszej niż 
15m od osi skrajnego toru kolejowego, 

4)  system korzeniowy sadzonych drzew i krzewów 
nie może naruszyć struktury podstawy podtorza 
i jego odwonienia. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 5%. 
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Rozdział 13 

Ustalenia dla terenów zieleni izolacyjnej i terenów 
alternatywnych 

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.ZI/U, 2.ZI/U ustala się przezna-
czenie: 
1)  podstawowe: zieleń izolacyjna, 
2)  podstawowe alternatywne: w przypadku rezy-

gnacji z lokalizacji nowej linii kolejowej, tereny 
1.ZI/U i 2.ZI/U przeznacza się na powiększenie 
przyległych działek znajdujących się na tere-
nach 4.U lub 5.U (z uwzględnieniem zapisów 
zawartych w § 26). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  nasadzenia w formie zieleni izolacyjnej, 
2)  w przypadku zalesienie pasa zieleni izolacyjnej 

wzdłuż drogi żelaznej należy tak zadrzewić tere-
ny, aby ich usytuowanie nie zagrażało bezpie-
czeństwu na linii kolejowej, 

3)  dopuszcza się sytuowanie drzew w sąsiedztwie 
linii kolejowej w odległości nie mniejszej niż  
15 m od osi skrajnego toru kolejowego, 

4)  system korzeniowy sadzonych drzew i krzewów 
nie może naruszyć struktury podstawy podtorza 
i jego odwonienia. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

Rozdział 14 

Ustalenia dla terenu infrastruktury 

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.E ustala się przeznaczenie pod-
stawowe: infrastruktura techniczna − elektroener-
getyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia dotyczące urządzeń elektroener-
getycznych − główny punkt zasilania 110/20 kV 
(stacja Oleśnica), zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu. Dopuszcza się budowę nowych obiek-
tów związanych z przeznaczeniem podstawowym 
oraz jego obsługą (maksymalna wysokość budyn-
ków 12 m). Dla budynków istniejących przed 
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopusz-
cza się remonty, rozbudowę i przebudowę. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

Rozdział 15 

Ustalenia dla terenów kolejowych i terenów 
alternatywnych 

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KK/ZI ustala się przeznaczenie: 
1)  podstawowe: kolej, 
2)  podstawowe alternatywne: w przypadku rezy-

gnacji z lokalizacji nowej linii kolejowej, teren 
1.KK/ZI przeznacza się na powiększenie przyle-
głych działek znajdujących się na terenie 1.ZI  
(z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 30). 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  komunikacja kolejowa i obsługa kolei w tym: 

linie kolejowe, stacje, przystanki, bocznice, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
w tym podziemnej związanej jedynie z ruchem 
kolejowym, 

2)  dopuszcza się skrzyżowania z linią kolejową 
urządzeń infrastruktury podziemnej nie związa-
nej z prowadzeniem ruchu kolejowego na wa-
runkach podanych przez odpowiedniego zarzą-
dzającego liniami kolejowymi. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KK/U ustala się przeznaczenie: 
1)  podstawowe: kolej, 
2)  podstawowe alternatywne: w przypadku rezy-

gnacji z lokalizacji nowej linii kolejowej, teren 
1.KK/U przeznacza się na powiększenie przyle-
głych działek znajdujących się na terenach 4.U 
lub 5.U (z uwzględnieniem zapisów zawartych 
w § 26). 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  komunikacja kolejowa i obsługa kolei w tym: 

linie kolejowe, stacje, przystanki, bocznice, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
w tym podziemnej związanej jedynie z ruchem 
kolejowym, 

2)  dopuszcza się skrzyżowania z linią kolejową 
urządzeń infrastruktury podziemnej nie związa-
nej z prowadzeniem ruchu kolejowego na wa-
runkach podanych przez odpowiedniego zarzą-
dzającego liniami kolejowymi. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 15947 – Poz. 2407 

 

chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

Rozdział 16 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KD-G (Obwodnica Aglomeracji 
Wrocławia) ustala się przeznaczenie podstawowe: 
ulica publiczna − główna, klasy G 1/2 (docelowo G 
2/2). 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – 35 m, 
2)  elementy wyposażenia ulicy, 
3)  chodnik, ścieżka rowerowa, pasy zieleni przy-

ulicznej w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KD-Z ustala się przeznaczenie 
podstawowe: ulica publiczna − zbiorcza, klasy 
Z 1/2. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu, 
2)  elementy wyposażenia ulicy, 
3)  chodnik, ścieżka rowerowa, pasy zieleni przy-

ulicznej w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-

kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.KD-L, 2.KD-L, 3.KD-L ustala się 
przeznaczenie podstawowe: ulica publiczna − lo-
kalna, klasy L 1/2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu, 
2)  elementy wyposażenia ulicy, 
3)  chodnik, ścieżka rowerowa, pasy zieleni przy-

ulicznej w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań, 

4)  przez teren 3.KD-L dopuszcza się przeprowa-
dzenie linii kolejowej (wraz z niezbędną infra-
strukturą). 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.KD-D, 2.KD-D, 3.KD-D, 4.KD-D, 
5.KD-D, 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 
11.KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe: 
ulica publiczna − dojazdowa klasy D 1/2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających: 

a)  dla terenów oznaczonych symbolem 5.KD-D, 
6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D – 
12 m lub jak na rysunku planu, 

b)  dla terenów oznaczonych symbolem 1.KD-D, 
2.KD-D, 3.KD-D, 4.KD-D, 11.KD-D − jak na ry-
sunku planu, 

2)  elementy wyposażenia ulicy, 
3)  chodnik, ścieżka rowerowa, pasy zieleni przy-

ulicznej w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
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stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 25%. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Oleśnicy. 

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

Przewodniczący Rady Miasta:  
Ryszard Zelinka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/282/2010 Rady Miasta Oleśnica  
z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/282/2010 Rady Miasta Oleśnica  
z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego pomiędzy ul. Południową, granicą południową miasta Oleśnica i linią kolejową Oleśnica-
Kluczbork w Oleśnicy do publicznego wglądu (w terminie od 22 marca 2010 r. do 23 kwietnia 2010 r.) 
oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia zgłoszono uwagi, nie uwzględnione przez Burmi-
strza Miasta Oleśnicy: 

1. Rada Miasta Oleśnicy po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) nie 
uwzględnia uwagi do ww. projektu mpzp, wniesionej pismem z dnia 6 maja 2010 r. przez Pana Tadeusza 
Bryl, który nie wyraża zgody na podział działki nr 14 pod drogę dojazdową dla działek budowlanych. 

Działka nr 14 została włączona do obszaru scalenia w ramach udziału wszystkich zainteresowanych 
w wyznaczeniu − wytyczeniu terenu pod drogę 5.KD-D będącą inwestycją celu publicznego. 

2. Rada Miasta Oleśnicy po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) nie 
uwzględnia uwagi do ww. projektu mpzp, wniesionej pismem z dnia 6 maja 2010 r. przez Pana 
Stanisława Knabeldorf, który nie wyraża zgody na przeprowadzenie drogi przez działkę nr 30/5. 

Działka nr 30/5 została włączona do obszaru scalenia w ramach udziału wszystkich 
zainteresowanych w wyznaczeniu − wytyczeniu terenu pod drogę 5.KD-D będącą inwestycją celu 
publicznego. 

3. Rada Miasta Oleśnicy po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) nie 
uwzględnia uwagi do ww. projektu mpzp, wniesionej pismem z dnia 6 maja 2010 r. przez Pana 
Krzysztofa Zawadę, który nie wyraża zgody na przeprowadzenie drogi przez działkę nr 17/7. 

Działka nr 17/7 została włączona do obszaru scalenia w ramach udziału wszystkich 
zainteresowanych w wyznaczeniu − wytyczeniu terenu pod drogę 5.KD-D będącą inwestycją celu 
publicznego. 

4. Rada Miasta Oleśnicy po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) nie 
uwzględnia uwagi do ww. projektu mpzp, wniesionej pismem z dnia 7 maja 2010 r. przez Panią Beatę 
Niedźwiecką, która kwestionuje przebieg drogi przez działki 17/7 oraz 17/8. 

Działki nr 17/7 i 17/8 zostały włączone do obszaru scalenia w ramach udziału wszystkich 
zainteresowanych w wyznaczeniu − wytyczeniu terenu pod drogę 5.KD-D będącą inwestycją celu 
publicznego. 

5. Rada Miasta Oleśnicy po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) nie 
uwzględnia uwagi do ww. projektu mpzp, wniesionej pismem z dnia 7 maja 2010 r. przez Pana 
Grzegorza Sanojca, który kwestionuje przebieg dróg przez działki nr 19 i nr 11. 

Działka nr 19 została włączona do obszaru scalenia w ramach udziału wszystkich zainteresowanych 
w wyznaczeniu − wytyczeniu terenu pod drogę 5.KD-D będącą inwestycją celu publicznego. W projekcie 
planu z działki nr 11 został wydzielony w północnej jej części pas pod poszerzenie drogi publicznej 3.KD-
L klasy lokalnej. Droga ta została wyznaczona zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego uchwałą nr XV/108/2007 
przez Radę Miasta Oleśnicy w dniu 30 listopada 2007roku. 

6. Rada Miasta Oleśnicy po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) nie 
uwzględnia uwagi do ww. projektu mpzp, wniesionej pismem z dnia 10 maja 2010 r. przez Panią Beatę 
Król-Miezianko, która kwestionuje przebieg drogi przez działki 17/7 oraz 17/8. 

Działki nr 17/7 i 17/8 zostały włączone do obszaru scalenia w ramach udziału wszystkich 
zainteresowanych w wyznaczeniu − wytyczeniu terenu pod drogę 5.KD-D będącą inwestycją celu 
publicznego. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/ 
/282/2010 Rady Miasta Oleśnica  
z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą 
finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze 
środków zewnętrznych. 
2 40 7 

 

2408 
2 40 8 

UCHWAŁA NR 399/10 
 RADY MIASTA ZGORZELEC 

 z dnia 7 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd 
Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.) i uchwałą nr 226/08 Rady Miasta Zgo-
rzelec z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Łużyckiej 
i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu, Rada Miasta Zgo-
rzelec stwierdzając zgodność z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Zgorzelec, przyjętego 
uchwałą nr 404/02 Rady Miasta Zgorzelec 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 2009r. oraz  
nr 398/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 lipca 
2010 r., w sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd 
Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Łużyckiej  
i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu, zwaną dalej pla-
nem, którego granice określa załącznik graficzny 
do uchwały nr 226/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 
27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Po-

łudnie w Zgorzelcu w rejonie ul. Łużyckiej  
i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu. 

§ 2. 1. Integralną część planu stanowią: 
1)  niniejsza uchwała; 
2)  załącznik nr 1 – w skali 1 : 1000, zwany dalej 

„rysunkiem planu”. 
2. Załącznikami do uchwały są: 

1)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Zgorzelec o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu; 

2)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Zgorzelec o sposobie realizacji i zasadach fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych 
gminy. 

3. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 
1)  „działce inwestycyjnej” −- należy przez to ro-

zumieć: jedną lub zespół działek ewidencyj-
nych, na których będzie się realizowało inwe-
stycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) 
pozwoleniem na budowę; 

2)  „intensywności zabudowy” − należy przez to 
rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich nad-
ziemnych kondygnacji projektowanego bu-
dynku lub budynków do powierzchni całkowi-
tej działki inwestycyjnej; 

3)  „nieprzekraczalnej linii zabudowy” − należy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu 
linię, której nie może przekroczyć zewnętrzne 
lico budynku (wraz z jego częścią podziemną 
i nadziemną), z zastrzeżeniem: dopuszcza się 
wysunięcie poza jej obrys: pilastrów, scho-
dów, podjazdów, okapów, otwartych ganków 
i zadaszeń oraz balkonów na maksymalną od-
ległość: 1,5 m, a także urządzeń dla niepełno-
sprawnych na odległość wynikającą z przepi-
sów odrębnych, tj. rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-


