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UCHWAŁA NR 266/XXXVII/09 
 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, ze 
zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, 
ze zmianami), w zwiņzku z uchwałņ Rady Gminy 
i Miasta Wňgliniec nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go gminy i miasta Wňgliniec oraz po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ze „Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wňgliniec” przyjňtym przez Radň Gminy i Miasta 
Wňgliniec uchwałņ nr 46/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r., 
Rada Miejska WňgliŊca uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta WňgliŊca zwany 
dalej planem. 

2. Integralnymi czňŌciami planu sņ: 
1)  Rysunek planu w skali 1 : 5000 stanowiņcy za-

łņcznik nr 1 do uchwały. 
2)  Rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiņcy za-

łņcznik nr 2 do uchwały. 
3. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 

1)  Wykaz obiektów objňtych ewidencjņ zabytków − 
załņcznik nr 3. 

2)  Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łņcznik nr 4. 

3)  Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego − załņcznik 
nr 5. 

Rozdział 1 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w gra-
nicach obrňbu geodezyjnego miasta WňgliŊca. 

2. Granicň obszaru objňtego planem okreŌlo-
no na rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiņ-
cym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Z ustaleŊ planu wyłņcza siň teren kolejowy 
uznany za teren zamkniňty decyzjņ nr 62 Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 wrzeŌnia 2005 r., którego 
granice oznaczono na rysunku planu. 

§ 3. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1)  Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastňpu-

jņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami okreŌlajņ-
cymi podstawowe przeznaczenie (funkcje) tere-
nów, 

3)  obowiņzujņce i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy. 

4)  granice stref ochrony konserwatorskiej, obiekty 
objňte ewidencjņ zabytków, 

5)  granice stref ochronnych oraz ograniczeŊ zabu-
dowy i zagospodarowania terenów, 

6)  granice stref ochrony ujňń wody w WňgliŊcu. 
7)  granica rezerwatu przyrody. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku 
planu majņ znaczenie informacyjne i nie stanowiņ 
obowiņzujņcych ustaleŊ planu. 

3. Zmiana nazw własnych oraz numerów dzia-
łek oznaczonych w niniejszej uchwale kursywņ nie 
powoduje dezaktualizacji ustaleŊ planu. 

§ 4. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. terenie − należy przez to rozumień obszar 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi, oznaczony symbolem okreŌlajņcym prze-
znaczenie podstawowe, 

2. przepisach odrňbnych − należy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, 

3. przeznaczeniu podstawowym lub funkcji 
podstawowej − należy przez to rozumień takie 
przeznaczenie lub funkcjň, która przeważa na da-
nym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajņ-
cymi, 

4. przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji 
dopuszczalnej − należy przez to rozumień rodzaje 
przeznaczenia lub funkcjň innņ niż podstawowa, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub 
funkcjň podstawowņ, jednoczeŌnie nie kolidujņc 
z niņ lub nie wykluczajņc możliwoŌci zagospoda-
rowania terenu w sposób okreŌlony przeznacze-
niem podstawowym, 

5. liniach rozgraniczajņcych − należy przez to 
rozumień linie rozdzielajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

6. obowiņzujņcych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień linie wyznaczajņce usytuowanie 
elewacji frontowej budynku mieszkalnego w sto-
sunku do wskazanej linii rozgraniczajņcej danego 
terenu, przy czym regulacjom tym nie podlegajņ 
wykusze, zadaszenia wejŌciowe, podesty, schody 
i okapy; dla budynków gospodarczych i garaży 
oraz towarzyszņcych wolnostojņcych budynków 
usługowych linie te sņ nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, 

7. nieprzekraczalnych liniach zabudowy − na-
leży przez to rozumień linie wyznaczajņce dopusz-
czalne zbliżenie Ōciany frontowej obiektu kubatu-
rowego do wskazanej linii rozgraniczajņcej danego 
terenu, regulacji tej nie podlegajņ wykusze, zada-
szenia wejŌciowe, rampy i podesty, tarasy bez 
podpiwniczenia, schody i okapy; na terenach dla 
których nie zostały okreŌlone linie zabudowy nale-
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ży stosowań ogólne zasady lokalizacji obiektów 
okreŌlone w przepisach odrňbnych, 

8. wskaŎniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumień stosunek powierzchni zabudowy 
budynków na działce do powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycjň, 

9. usługach − należy przez to rozumień funkcje 
terenów i obiektów: handlu, gastronomii i rzemio-
sła, kultury i rozrywki, kultu religijnego, opieki 
zdrowotnej (publicznej i niepublicznej), obsługi 
turystyki (hoteli, moteli, schronisk itp.), instytucji 
finansowych, ubezpieczeniowych, społecznych  
(w tym przedstawicielstw), gospodarczych i poli-
tycznych, jednostek projektowych, Ōrodków ma-
sowej komunikacji i łņcznoŌci oraz innych majņ-
cych charakter obsługi i oŌrodków dyspozycji pod 
warunkiem nie powodowania negatywnego od-
działywania (ponadnormatywnych zanieczyszczeŊ 
i zakłóceŊ Ōrodowiska oraz konfliktów sņsiedztwa) 
z innymi funkcjami), 

10. produkcji − należy przez to rozumień obiek-
ty i urzņdzenia zwiņzane z czynnoŌciami wytwa-
rzania, składowania i magazynowania (w tym han-
dlu hurtowego), przetwórstwa surowców i mate-
riałów, realizowanymi w sposób nie zagrażajņcy 
Ōrodowisku przyrodniczemu oraz zdrowiu i życiu 
ludzi, nie powodujņcymi negatywnego oddziały-
wania (ponadnormatywnych zanieczyszczeŊ i za-
kłóceŊ Ōrodowiska oraz konfliktów sņsiedztwa), 

11. infrastrukturze technicznej – należy przez 
to rozumień ogół podziemnych i nadziemnych 
urzņdzeŊ liniowych i kubaturowych służņcych za-
opatrzeniu w wodň, odprowadzeniu Ōcieków i wód 
opadowych, zaopatrzeniu w energiň elektrycznņ, 
gaz i ciepło, telekomunikacji, 

12. zagospodarowaniu tymczasowym − należy 
przez to rozumień sposoby zagospodarowania tere-
nu do czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji pod-
stawowej lub dopuszczalnej, okreŌlonej w planie, 

13. urzņdzeniach towarzyszņcych − należy 
przez to rozumień obiekty technicznego wyposaże-
nia, dojazdy i dojŌcia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małņ architektu-
rň, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne urzņdzenia pełniņce służebnņ 
rolň wobec funkcji okreŌlonych w przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. Dla budynków objňtych ewidencjņ zabyt-
ków (wykaz w załņczniku nr 3 do uchwały) ustala 
siň nastňpujņce wymogi konserwatorskie: 

1)  należy zachowań ich bryłň; kształt i geometriň 
dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane, 

2)  należy utrzymań, a w zniszczonych fragmen-
tach odtworzyń historyczny detal architekto-
niczny, 

3)  należy zachowań kształt, rozmiary i rozmiesz-
czenie otworów zgodne z historycznym wize-
runkiem budynku; należy utrzymań lub odtwo-
rzyń oryginalnņ stolarkň okien i drzwi, 

4)  wykonywanie okien połaciowych doŌwietlajņ-
cych pomieszczenia użytkowe na poddaszach 
jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania 
zgody właŌciwego organu służby ochrony za-
bytków, 

5)  w przypadku koniecznoŌci przebicia nowych 
otworów należy je zharmonizowań z zabytko-
wņ elewacjņ budynku, 

6)  wskazane jest stosowanie kolorystyki, nawiņ-
zujņcej do stosowanej w przeszłoŌci, tj. białej 
stolarki okiennej, ceramicznego lub tynkowa-
nego lica Ōcian zewnňtrznych, 

7)  należy zachowań oryginalne elewacje z ich 
wystrojem architektonicznym, w przypadku 
budynków wtórnie otynkowanych („baranki”) 
zaleca siň usuniňcie współczesnych tynków 
z zachowaniem historycznych detali architek-
tonicznych (lizeny, gzymsy, kapitele, głowice, 
pilastry itp.), 

8)  przed rozpoczňciem prac projektowych ustala 
siň obowiņzek uzyskania wytycznych konser-
watorskich dotyczņcych zakresu dopuszczal-
nych zmian w obiekcie, 

9)  w przypadku podjňcia decyzji o rozbiórce 
obiektu objňtego ewidencjņ zabytków ustala 
siň obowiņzek opracowania na koszt inwesto-
ra konserwatorskiej inwentaryzacji architekto-
nicznej obiektu i przekazania jej właŌciwej 
służbie ochrony zabytków, 

10)  wszelkie działania inwestycyjne wymagajņce 
pozwolenia na budowň, pozwolenia na roz-
biórkň obiektu lub zgłoszenia właŌciwemu or-
ganowi administracji architektoniczno- 
-budowlanej należy uzgadniań z właŌciwņ 
służbņ ochrony zabytków, 

11)  wpisanie do ewidencji zabytków nowych 
obiektów lub wykreŌlenie obiektów uwzglňd-
nionych w ewidencji powoduje odpowiednio 
zastosowanie lub odstņpienie od spełnienia 
wymogów okreŌlonych w ust. 1. 
2. Ustala siň strefň „B” ochrony konserwator-

skiej, w której obowiņzujņ nastňpujņce wymogi 
konserwatorskie: 
1)  należy zachowań i wyeksponowań elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, 
kompozycjň wnňtrz urbanistycznych oraz kom-
pozycjň zieleni, 

2)  obiekty o walorach zabytkowych należy poddań 
restauracji i modernizacji technicznej z dosto-
sowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do 
wartoŌci obiektu, 

3)  nowa zabudowa winna byń dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej i współczesnej oraz nawiņ-
zywań formami współczesnymi do lokalnej tra-
dycji architektonicznej, nie może ona domino-
wań nad zabudowņ historycznņ, 

4)  należy preferowań inwestycje stanowiņce roz-
szerzenie lub uzupełnienie już istniejņcych 
form zainwestowania terenu, przy założeniu 
maksymalnego zachowania i utrwalenia ist-
niejņcych już relacji oraz pod warunkiem, iż 
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nie kolidujņ one z historycznym charakterem 
obiektu, 

5)  wszelkie działania inwestycyjne wymagajņce 
pozwolenia na budowň, pozwolenia na roz-
biórkň obiektu lub zgłoszenia właŌciwemu or-
ganowi administracji architektoniczno- 
-budowlanej oraz projekty podziałów geode-
zyjnych w obrňbie tej strefy należy uzgadniań 
z właŌciwņ służbņ ochrony zabytków. 
3. Dla zamierzeŊ inwestycyjnych zlokalizowa-

nych w granicach obszaru objňtego planem ustala 
siň nastňpujņce wymogi konserwatorskie w zakre-
sie ochrony archeologicznej: 
1)  inwestor zobowiņzany jest do pisemnego po-

wiadomienia właŌciwej służby ochrony zabyt-
ków o terminie rozpoczňcia i zakoŊczenia prac 
ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem, 

2)  w przypadku wystņpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjňcie ra-
towniczych badaŊ wykopaliskowych na koszt 
inwestora, za pozwoleniem właŌciwej służb 
ochrony zabytków. 

§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

1. Napowietrzne linie elektroenergetyczne: 
1)  Elektroenergetyczna sieć przesyłowa: W ozna-

czonej na rysunku planu strefie ograniczeŊ za-
budowy i zagospodarowania terenu tożsamej 
ze strefņ ochronnņ od napowietrznej linii elek-
troenergetycznej najwyższych napiňń NN 220 kV 
(400 kV) relacji Mikułowa−LeŌniów, w odległo-
Ōci do 35 m od osi linii ustala siň: 
a)  zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi tj. dłuż-
szy niż 8 godzin na dobň − w szczególnoŌci 
budynków mieszkalnych, obiektów zamiesz-
kiwania zbiorowego, opieki zdrowotnej itp.), 

b)  lokalizacja innych obiektów takich jak: usłu-
gowe, produkcyjne, gospodarcze, garaże 
itp., w których znajdujņ siň pomieszczenia 
przeznaczone na czasowy pobyt ludzi tj. do 
8 godzin na dobň oraz zagospodarowanie te-
renów placami manewrowymi, parkingo-
wymi i składowymi, przy spełnieniu wyma-
gaŊ obowiņzujņcych przepisów odrňbnych, 
wymaga uzgodnienia z operatorem sieci. 

2)  Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna: 
a)  W strefie ochronnej napowietrznych linii 

elektroenergetycznych SN 20 kV, w odległo-
Ōci do 5 m od osi linii ustala siň zakaz lokali-
zacji obiektów z pomieszczeniami przezna-
czonymi na stały pobyt ludzi, lokalizacja in-
nych obiektów (gospodarczych, garaży itp.) 
wymaga uzgodnienia z zarzņdcņ sieci, 

b)  w przypadku skablowania lub przełożenia li-
nii elektroenergetycznych SN 20 kV strefa 
ochronna ulega zmniejszeniu lub przestaje 
obowiņzywań, stosownie do zaistniałej 
zmiany i zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami odrňbnymi. 

2. Tereny zamknięte: 
1)  W oznaczonej na rysunku planu strefie ograni-

czeŊ zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w odległoŌci do 20 m od granicy terenu za-
mkniňtego, ustala siň: 
a)  obowiņzek uzgadniania z właŌciwymi służ-

bami kolejowymi wszelkich inwestycji wy-
magajņcych uzyskania pozwolenia na budo-
wň lub zgłoszenia, 

b)  obowiņzek uzgadniania wszelkich robót 
ziemnych, 

c)  zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej 
magistralnych przewodów wodociņgowych 
o Ōrednicy wiňkszej niż 1620 mm, 

d)  zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji wie-
żowych) w odległoŌci mniejszej niż wynosi 
ich planowana wysokoŌń, 

e)  zakaz wprowadzania nasadzeŊ zieleni wyso-
kiej w odległoŌci mniejszej niż 15 m od osi 
skrajnego toru. 

3. Gazociąg: 
1)  ustala siň strefň ograniczeŊ zabudowy i zago-

spodarowania terenu (strefň kontrolowanņ), od 
projektowanego gazociņgu DN 150 relacji 
Czerwona Woda–Wňgliniec wynoszņcņ 2 m od 
osi gazociņgu, 

2)  strefa ograniczeŊ zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu stanowi obszar, w których operator 
sieci jest uprawniony do zapobiegania działal-
noŌci mogņcej mień negatywny wpływ na trwa-
łoŌń i prawidłowņ eksploatacjň gazociņgu – 
ustala siň obowiņzek uzgodnienia z operatorem 
gazociņgu lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ  
w granicy tej strefy, uzgodnienie to należy dołņ-
czyń do wniosku o wydanie pozwolenia na bu-
dowň lub zgłoszenia realizacji inwestycji lub 
przeprowadzenia robót budowlanych, 

3)  w oznaczonych na rysunku planu strefach 
ograniczeŊ zabudowy i zagospodarowania te-
renu ustala siň zakaz sadzenia drzew i krzewów 
odległoŌci mniejszej niż 2,0 m od osi gazociņgu, 

4)  ustala siň obowiņzek zapewnienia służbom 
technicznym operatora gazociņgu swobodnego 
dojazdu do gazociņgu oraz przemieszczania siň 
wzdłuż i w obrňbie strefy ograniczeŊ zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

4. Cmentarz: W oznaczonej na rysunku planu 
strefie ograniczeŊ zabudowy i zagospodarowania 
terenu (50 m wokół granicy cmentarza) ustala siň 
zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów 
gastronomicznych, zakładów produkujņcych lub 
przechowujņcych artykuły żywnoŌciowe oraz loka-
lizacjň studni służņcych zaopatrzeniu w wodň do 
picia i dla potrzeb gospodarczych. 

§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochronie. 

1. Obszar Natura 2000 
1)  miasto Wňgliniec znajduje siň w czňŌci w zasiň-

gu obszarów specjalnej ochrony przyrody sieci 
Natura 2000: 
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a)  specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk – Dy-
rektywa Siedliskowa „Uroczyska Borów Dol-
noŌlņskich” − kod obszaru PLH080027, 

b)  specjalnego Obszaru Ochrony Ptaków – Dy-
rektywa Ptasia „Bory DolnoŌlņskie” – kod 
obszaru PLB020005. 

2)  W granicach obszarów specjalnej ochrony NA-
TURA 2000 obowiņzujņ szczególne procedury 
zwiņzane z lokalizacjņ inwestycji okreŌlone 
w przepisach odrňbnych. 

2. Rezerwat „Torfowisko pod Węglińcem” − 
florystyczny rezerwat torfowiskowy utworzony  
w celu ochrony stanowisk sosny błotnej, obejmu-
jņcy torfowisko przejŌciowe poroŌniňte kosodrze-
winņ i brzozņ karłowatņ. 
1)  obowiņzujņ warunki i ograniczenia w zagospo-

darowaniu i użytkowaniu terenu okreŌlone 
w przepisach odrňbnych wprowadzonych 
zgodnie z ustawņ o ochronie przyrody, 

2)  w granicach projektowanej otuliny rezerwatu 
przyrody ustala siň w szczególnoŌci zakaz wy-
konywania czynnoŌci prowadzņcych do nieko-
rzystnych zmian stosunków wodnych na terenie 
rezerwatu „Torfowisko pod WňgliŊcem”. 

3. Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód 
podziemnych. W granicach istniejņcych ogrodzeŊ 
ujňń wody na czňŌci dz. 28 (studnie nr 1z, 1z” i 2a) 
i na czňŌci dz. 289/183 (studnia nr 4) obowiņzujņ 
warunki i ograniczenia w zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu okreŌlone w decyzji ustana-
wiajņcej strefň ochrony sanitarnej dla ujňcia wody 
w WňgliŊcu oraz w przepisach odrňbnych. 

4. Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej. 
W granicach strefy ochronnej ujňcia wody pod-
ziemnej obowiņzujņ warunki i ograniczenia w za-
gospodarowaniu i użytkowaniu terenów okreŌlone 
w rozporzņdzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzņdu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 2/2009 z dnia 
28 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujňcia wody podziemnej w miejscowo-
Ōci Wňgliniec, gmina Wňgliniec, powiat zgorzelec-
ki, województwo dolnoŌlņskie oraz w przepisach 
odrňbnych. 

5. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych − 
GZWP nr 315 „Chocianów-Gozdnica” i nr 317 
„Niecka zewnetrznosudecka Bolesławiec”. Ze 
wzglňdu na położenie terenu objňtego planem 
w obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziem-
nych nr 315 i 317 ustala siň: 
1)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Ōcie-

ków do wód podziemnych, gruntów oraz wód 
otwartych (rowów), 

2)  zakaz składowania i utylizacji surowców wtór-
nych, odpadów komunalnych i niebezpiecznych 
oraz substancji promieniotwórczych. 

§ 8. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1. DziałalnoŌń usługowa, rzemieŌlnicza lub 
produkcyjna nie może powodowań ponadnorma-
tywnych obciņżeŊ Ōrodowiska uciņżliwoŌciami 

w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeŊ 
pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych i powierzchniowych oraz promieniowa-
nia elektromagnetycznego poza granicami terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny; waru-
nek dotyczņcy emisji promieniowania elektroma-
gnetycznego nie dotyczy operatora przesyłowej 
lub dystrybucyjnej sieci elektromagnetycznej prze-
biegajņcej przez tereny nie bňdņce własnoŌciņ 
operatora. 

2. W granicach obszaru objňtego planem usta-
la siň zakaz lokalizacji obiektów hodowlanych 
zwiņzanych z prowadzonņ przez inwestora produk-
cjņ rolnņ. 

3. Ustala siň jako dopuszczalne poziomy hała-
su wartoŌci okreŌlone w obowiņzujņcych przepi-
sach odrňbnych odpowiednio: 
1)  na terenach MN – jak dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, 
2)  na terenach MN/U i MW – jak dla zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy wielo-
rodzinnej. 

4. Docelowo należy dņżyń do realizacji kom-
pleksowego system odprowadzenia wód opado-
wych odprowadzanych z nawierzchni utwardzo-
nych dróg publicznych uwzglňdniajņcego oczysz-
czenie wód z zanieczyszczeŊ ropopochodnych 
przed odprowadzeniem do odbiornika wód. 

5. Ustala siň bezwzglňdny zakaz odprowadza-
nia nieczyszczonych Ōcieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych i do gruntów. 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1. Komunikacja: 
1)  do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic dopuszcza siň dotychczasowy sposób za-
gospodarowania terenów, bez możliwoŌci 
wprowadzania trwałych obiektów budowla-
nych, uniemożliwiajņcych docelowņ realizacjň 
ustaleŊ planu, 

2)  dopuszcza siň etapowanie inwestycji w zakre-
sie budowy projektowanych odcinków dróg 
lub rozbudowy dróg istniejņcych, 

3)  w liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic do-
puszcza siň prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi 
oraz na warunkach okreŌlonych w przepisach 
szczególnych, 

4)  w liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic do-
puszcza siň lokalizacjň elementów małej archi-
tektury, wiat przystankowych i urzņdzeŊ re-
klamowych pod warunkiem uzgodnienia loka-
lizacji z właŌciwym zarzņdcņ drogi, 

5)  realizacja nowych oraz przebudowa istniejņ-
cych włņczeŊ komunikacyjnych z terenów 
przeznaczonych pod zabudowň wymaga 
uzgodnienia z zarzņdcņ drogi, 

6)  jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych – 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 150 – 15323 – Poz. 2350 

 

włņczenie komunikacyjne należy wykonywań 
z drogi o niższej klasie funkcjonalnej, 

7)  ustala siň obowiņzek dostosowania chodni-
ków i przejŌń dla pieszych do wymagaŊ osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z warunkami 
okreŌlonymi w przepisach szczególnych, 

8)  wzdłuż dróg i ulic zaleca siň wprowadzań na-
sadzenia szpalerów zieleni wysokiej, 

9)  zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-
żowaŊ dróg, a w szczególnoŌci ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogņ powodowań 
ograniczenia widocznoŌci i pogarszań parame-
trów trójkņtów widocznoŌci wyznaczanych 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi, 

10)  Ustala siň obowiņzek zapewnienia w grani-
cach poszczególnych terenów odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej niż: 
a)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie 

w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz 
usługowo-mieszkaniowej (tereny MN, 
MN/U i U/M) – warunek ten uznaje siň za 
spełniony w przypadku lokalizacji na te-
renie działki garażu (wolnostojņcego lub 
wbudowanego), 

b)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie 
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzin-
nej (tereny MW), wliczajņc miejsca posto-
jowe na terenie wydzielonych zespołów 
boksów garażowych – do czasu uzyskania 
docelowego wskaŎnika dopuszcza siň 
zmniejszenie wymaganej liczby miejsc po-
stojowych do 75% iloŌci docelowej, 

c)  dodatkowe 1 stanowisko na 25 m2 po-
wierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz 
nie mniej niż 2 stanowiska − w przypadku 
lokalizacji funkcji usługowych jako towa-
rzyszņcych funkcji podstawowej na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz 
mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny MN, 
MN/U i MW), 

d)  15 stanowisk na 100 zatrudnionych na te-
renach zabudowy usługowej i produkcyj-
no-usługowej (tereny U i P/U) lub 1 stano-
wisko postojowe dla klientów na każde 
rozpoczňte 50 m2 powierzchni użytkowej 
usług na terenach zabudowy usługowej lub 
usługowo-mieszkaniowej (tereny U i U/M). 

11)  w zależnoŌci od charakteru działalnoŌci na 
terenach w projekcie zagospodarowania tere-
nu należy przewidzień odpowiedniņ liczbň 
miejsc dla pojazdów ciňżarowych oraz nie-
zbňdny plac manewrowy, 

12)  warunki dotyczņce zapewnieni minimalnej 
liczby miejsc postojowych uznaje siň za speł-
nione, jeżeli w bezpoŌrednim sņsiedztwie 
obiektów, w liniach rozgraniczajņcych ulic pu-
blicznych, istnieje możliwoŌń wyznaczenia od-
powiedniej iloŌci miejsc postojowych zgodnie 

z wymaganiami przepisów odrňbnych  
(w szczególnoŌci przepisów o ruchu drogo-
wym). 
2. Infrastruktura techniczna − zasady ogólne: 

1)  dopuszcza siň prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych dróg 
i ulic po uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi oraz na 
warunkach okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych, 

2)  dopuszcza siň możliwoŌń realizacji urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej jako towarzyszņcych 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1)  Zaopatrzenie w wodň odbiorców z miejskiej 

sieci wodociņgowej: 
a)  zaopatrzenie w wodň przyłņczami wodociņ-

gowymi wpiňtymi do rozdzielczej sieci wo-
dociņgowej, zgodnie z przepisami odrňbny-
mi, na warunkach uzgodnionych z zarzņdcņ 
sieci, 

b)  dopuszcza siň korzystanie z własnych ujňń 
wody na działkach inwestorów wyłņcznie dla 
zaspokojenia gospodarczych (nie spożyw-
czych) potrzeb gospodarstwa domowego. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1)  odprowadzenie Ōcieków bytowych systemem 

kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni 
Ōcieków, 

2)  Ōcieki przemysłowe powstajņce w wyniku pro-
cesów technologicznych należy przed odpro-
wadzeniem do kanalizacji sanitarnej oczyŌciń 
we własnych urzņdzeniach oczyszczajņcych zlo-
kalizowanych na terenie inwestora, 

3)  na terenach gdzie brak możliwoŌci wpiňcia do 
istniejņcej lub projektowanej kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza siň do czasu realizacji tej kana-
lizacji, stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoŌci płynne (szamb), 

4)  nie dopuszcza siň stosowania w nowo realizo-
wanej zabudowie biologicznych przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków z drenażem rozsņczajņ-
cym. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1)  docelowo odprowadzenie wód opadowych 

z dróg (nawierzchni utwardzonych) kanalizacjņ 
deszczowņ, 

2)  odprowadzenie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w grani-
cach poszczególnych działek powierzchniowo, 
z zastosowaniem studni chłonnych na terenie 
własnym inwestora lub do kanalizacji deszczo-
wej, 

3)  tereny, na których może dojŌń do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi należy utwardziń i skanalizowań, za-
nieczyszczenia winny byń zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej, 

4)  ustala siň zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniajņcych tereny kole-
jowe oraz drogi publiczne. 
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6. Elektroenergetyka: 
1)  zasilanie odbiorców elektroenergetycznņ sieciņ 

Ōredniego lub niskiego napiňcia, 
2)  przez obszar objňty planem przebiegajņ napo-

wietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne 
Ōredniego napiňcia: SN 20 kV oraz napowietrz-
na linia najwyższych napiňń 220 kV (400 kV); 
obowiņzujņ ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów okreŌlone w § 6 ust. 1, 

3)  dopuszcza siň utrzymanie istniejņcej linii  
NN 220 kV oraz jej modernizacjň i przebudowň 
na liniň 400 kV, wzglňdnie na liniň wielotorowņ 
wielonapiňciowņ, 

4)  zaleca siň docelowo kablowanie napowietrz-
nych odcinków sieci elektroenergetycznej, 

5)  dopuszcza siň w miarň potrzeb lokalizacjň stacji 
transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów oraz na terenach publicz-
nych (w tym w liniach rozgraniczajņcych dróg − 
w pasach zieleni urzņdzonej). 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1)  zasilanie miasta WňgliŊca gazem sieciowym 

z projektowanego gazociņgu wysokiego lub 
Ōredniego ciŌnienia o przebiegu oznaczonym na 
rysunku planu; dopuszcza siň korektň przebiegu 
gazociņgu w ramach linii rozgraniczajņcych te-
renów, przez które oznaczono jego projektowa-
ny przebieg, 

2)  budowa rozdzielczej sieci gazowej na terenie 
miasta Wňgliniec nastņpi po spełnieniu warun-
ków technicznych i ekonomicznych realizacji 
przedsiňwziňcia, 

3)  dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłņ-
czanie obiektów na zasadach okreŌlonych w Pra-
wie Energetycznym, po spełnieniu warunków 
technicznych i ekonomicznych przyłņczenia, 

4)  rozdzielczņ sień gazowņ należy prowadziń 
w liniach rozgraniczajņcych dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie  
z przepisami odrňbnymi, 

5)  dopuszcza siň stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokaliza-
cja zbiorników i zwiņzanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrňbnych. 

8. Zaopatrzenie w ciepło: 
1)  zaopatrzenie z indywidualnych Ŏródeł zaopa-

trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw 
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia 
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub 
płynny itp.) niepowodujņcych ponadnormatyw-
nego zanieczyszczenia powietrza lub zasilanie 
systemów grzewczych z odnawialnych Ŏródeł 
energii, 

2)  dopuszcza siň budowň lokalnych zbiorczych 
systemów zaopatrzenia w ciepło bazujņcych na 
lokalnych kotłowniach zasilanych paliwami 
proekologicznymi, niskoemisyjnymi (olej opa-
łowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepo-
wodujņcymi ponadnormatywnego zanieczysz-
czenia powietrza lub zasilanych z odnawialnych 
Ŏródeł energii. 

9. Telekomunikacja: 
1)  dostňp do usług telekomunikacyjnych kablowņ 

lub radiowņ sieciņ telekomunikacyjnņ, 
2)  rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikajņcy 

z kolejnoŌci rozbudowy obszarów planowanej 
zabudowy bňdzie nastňpował staraniem i na 
koszt operatora sieci. 

10. Usuwanie odpadów komunalnych: Obo-
wiņzujņ zasady usuwania i utylizacji odpadów 
okreŌlone w przepisach odrňbnych i gminnych. 

11. Melioracje: W przypadku naruszenia 
i uszkodzenia sieci drenarskiej należy natychmiast 
powiadomiń DolnoŌlņski Zarzņd Melioracji i Urzņ-
dzeŊ Wodnych, Oddział w Lwówku ŋlņskim oraz 
dokonań naprawy układu drenażowego pod nad-
zorem specjalisty ds. melioracji. 

§ 10. Tymczasowe sposoby zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów. Nie ustala 
siň szczególnych wymagaŊ w zakresie sposobu ani 
terminu tymczasowego zagospodarowania tere-
nów. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 11. 1.1 – 1.35 MN − przeznaczenie podsta-
wowe − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  zabudowa wielorodzinna – liczņca nie wiňcej niż 

4 odrňbne lokale mieszkalne w budynku, 
2)  usługi nieuciņżliwe nieprzekraczajņce 40% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
usługi mogņ byń lokalizowane w adaptowanych 
pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub 
w pomieszczeniach dobudowanych, 

3)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnňtrzne, 

4)  zieleŊ urzņdzona, 
5)  ustala siň zakaz lokalizacji obiektów usług handlu 

o powierzchni sprzedaży przekraczajņcej 50 m2. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
1)  w odniesieniu do nowo realizowanych budyn-

ków oraz w przypadkach przebudowy istniejņ-
cych budynków ustala siň obowiņzek stosowa-
nia dachów spadowych z wyraŎnie zaznaczonņ 
kalenicņ, o spadkach połaci dachowych 30°−45°; 
pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ, ce-
mentowņ, materiałem o fakturze dachówkopo-
dobnej, gontem lub łupkiem, 

2)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 
zabytków ustala siň obowiņzek zachowania da-
chów spadowych, o spadkach połaci dacho-
wych 38°−55°; pokrycie dachów dachówkņ ce-
ramicznņ lub cementowņ; warunek ten nie jest 
obowiņzujņcy, jeżeli historyczne pokrycie dachu 
oraz jego układ nie spełnia powyższych warun-
ków, 

3)  ustala siň zakaz stosowania dachów o mijajņ-
cych siň połaciach na wysokoŌci kalenicy oraz 
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czterospadowych dachów „namiotowych” tzn. 
takich, w których krawňdzie połaci dachowych 
zbiegajņ siň w jednym punkcie, 

4)  ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 
publicznych zaleca siň wykonywań jako ażuro-
we (min. 50% przeŌwitów), dopuszcza siň sto-
sowanie podmurówki o wysokoŌci nie przekra-
czajņcej 60 cm liczņc od poziomu terenu, wyso-
koŌń ogrodzeŊ (dotyczy przňseł i elementów 
poziomych, z wyłņczeniem słupków noŌnych) 
nie może przekroczyń 1,5 m, 

5)  dopuszcza siň stosowanie ogrodzeŊ pełnych 
wykonanych z wykorzystaniem widocznych ma-
teriałów naturalnych lub ceramicznych (kamieŊ, 
cegła licowa itp.), 

6)  ustala siň zakaz realizacji ogrodzeŊ z przňseł 
wykonanych w całoŌci z prefabrykatów beto-
nowych. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  w odniesieniu do obiektów położonych w stre-
fie „B” ochrony konserwatorskiej obowiņzujņ 
warunki ochrony konserwatorskiej okreŌlone 
w § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3, 

4)  w odniesieniu do terenów oznaczonych symbo-
lami 1.26, 1.31 i 1.34 MN ustala siň: 
a)  obowiņzek uzgadniania z właŌciwņ służbņ 

ochrony zabytków przebudowy obiektów 
istniejņcych, dobudowy i budowy nowych 
obiektów, zmian pokrycia dachów, przebu-
dowy lub budowy ogrodzeŊ od strony dróg 
publicznych itp., 

b)  obowiņzek uzgadniania z właŌciwņ służbņ 
ochrony zabytków wszelkich zmian wyglņdu 
zewnňtrznego budynków w tym: wymiany 
okien i drzwi, wykonania nowych otworów 
okiennych i drzwiowych, zmiany kolorystyki 
elewacji, wykonywanie nowych tynków itp., 

c)  przebudowy obiektów istniejņcych, dobu-
dowy i budowy nowych obiektów, zmiany 
geometrii i pokrycia dachów należy dosto-
sowań do historycznej kompozycji prze-
strzennej w zakresie rozplanowania, skali 
i bryły przy założeniu harmonijnego współ-
istnienia elementów kompozycji historycznej 
i współczesnej oraz nawiņzywań formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architek-
tonicznej, nie może ona dominowań nad za-
budowņ historycznņ. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

c)  dla terenów, na których nie oznaczono linii 
zabudowy odległoŌci od granic działek nale-
ży ustalań w oparciu o przepisy odrňbne, 

d)  na działkach, na których ze wzglňdu na już 
istniejņcņ zabudowň nie jest możliwe speł-
nienie wymagaŊ przepisów odrňbnych 
w zakresie odległoŌci od granic działki do-
puszcza siň lokalizacje obiektów gospodar-
czych i garaży na granicy z działkami sņsia-
dujņcymi, z zastrzeżeniem zgodnoŌci z prze-
pisami odrňbnymi w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej oraz po uzyskaniu zgody wła-
Ōciciela działki sņsiadujņcej. 

2)  Maksymalna wysokość zabudowy 
a)  Na terenach 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 

1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34 MN − nie wiňcej 
niż 10 m liczņc od poziomu terenu do rzňdnej 
kalenicy, 

b)  na terenach 1.1 – 1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 
1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.32, 1.35 
MN − nie wiňcej niż 12 m liczņc od poziomu 
terenu do rzňdnej kalenicy, 

c)  na terenach 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.13, 1.14, 
1.17, 1.18, 1.24 MN nie wiňcej niż wysokoŌń 
obecnej dominujņcej zabudowy mieszka-
niowej. 

3)  Wskaźniki zabudowy terenów 
a)  wskaŎnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 

niż 0,30; warunek ten nie dotyczy zwartej zabu-
dowy istniejņcej w dniu wejŌcia w życie planu 
niespełniajņcej powyższego kryterium, 

b)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 50% powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycjň. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości: 
1)  dopuszcza siň podziały terenów na odrňbne 

działki budowlane z zachowaniem nastňpujņ-
cych parametrów: 
a)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

łek przeznaczonych pod zabudowň na tere-
nach 1.1 – 1.3, 1.9, 1.34, 1.35 MN: 
− wolno stojņcņ = 1000 m2, 
− bliŎniaczņ = 500 m2, 

b)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-
łek przeznaczonych pod zabudowň na tere-
nach 1.8 MN: 
− wolno stojņcņ = 500 m2, 

c)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-
łek przeznaczonych pod zabudowň na tere-
nach 1.16, 1.21, 1.32 MN: 
− wolno stojņcņ = 800 m2, 
− bliŎniaczņ = 400 m2, 

d)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-
łek przeznaczonych pod zabudowň na tere-
nach 1.22, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.33 MN: 
− wolno stojņcņ = 700 m2, 
− bliŎniaczņ = 400 m2, 

e)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-
łek przeznaczonych pod zabudowň na tere-
nie 1.26 MN: 
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− wolno stojņcņ = 600 m2, 
− bliŎniaczņ = 400 m2, 

2)  wewnňtrzne drogi dojazdowe winny spełniań 
warunki okreŌlone w obowiņzujņcych przepi-
sach szczególnych, w szczególnoŌci w przepi-
sach w zakresie bezpieczeŊstwa przeciwpoża-
rowego, 

3)  na terenach, dla których nie okreŌlono zasad 
i warunków podziału terenów ustala siň zakaz 
dokonywania podziałów geodezyjnych w celu 
wydzielenia odrňbnych działek pod lokalizacjň 
nowych budynków mieszkalnych; dopuszcza siň 
podziały geodezyjne majņce na celu wyodrňb-
nienie istniejņcej zabudowy lub poprawň wa-
runków korzystania z nieruchomoŌci. 

§ 12. 2.1 – 2.10 MN/U − przeznaczenie pod-
stawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 
z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2)  zabudowa wielorodzinna – liczņca nie wiňcej niż 

4 odrňbne lokale mieszkalne w budynku, 
3)  wolno stojņce obiekty usługowe, rzemieŌlnicze 

lub nieuciņżliwej, drobnej produkcji, 
4)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

drogi wewnňtrzne, 
5)  ZieleŊ urzņdzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1)  w odniesieniu do nowo realizowanych budyn-

ków oraz w przypadkach przebudowy istniejņ-
cych budynków ustala siň obowiņzek stosowa-
nia dachów spadowych z wyraŎnie zaznaczonņ 
kalenicņ, o spadkach połaci dachowych 30°−45°; 
pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ, ce-
mentowņ, materiałem o fakturze dachówkopo-
dobnej, gontem lub łupkiem, 

2)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 
zabytków ustala siň obowiņzek zachowania da-
chów spadowych, o spadkach połaci dachowych 
38°−55°; pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ 
lub cementowņ; warunek ten nie jest obowiņzujņ-
cy, jeżeli historyczne pokrycie dachu oraz jego 
układ nie spełnia powyższych warunków, 

3)  ustala siň zakaz stosowania dachów o mijajņ-
cych siň połaciach na wysokoŌci kalenicy oraz 
czterospadowych dachów „namiotowych” tzn. 
takich, w których krawňdzie połaci dachowych 
zbiegajņ siň w jednym punkcie, 

4)  dopuszcza siň realizacjň obiektów usługowych 
lub produkcyjnych o spadkach nie mniejszych 
niż 20°, z pokryciem dachu odpowiednim do 
spadku. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  w odniesieniu do obiektów położonych w stre-
fie „B” ochrony konserwatorskiej obowiņzujņ 

warunki ochrony konserwatorskiej okreŌlone 
w § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy: 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  ustala siň obowiņzujņce linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

c)  dla terenów, na których nie oznaczono linii 
zabudowy odległoŌci od granic działek nale-
ży ustalań w oparciu o przepisy odrňbne, 

2)  maksymalna wysokoŌń zabudowy − nie wiňcej 
niż 12 m liczņc od poziomu terenu do rzňdnej 
kalenicy, 

3)  wskaŎniki zabudowy terenów: 
a)  wskaŎnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 

niż 0,40; warunek ten nie dotyczy zabudowy 
istniejņcej w dniu wejŌcia w życie planu nie-
spełniajņcej powyższego kryterium, 

b)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 30% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycjň. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości: 
1)  dopuszcza siň podział terenu na odrňbne działki 

z zachowaniem nastňpujņcych parametrów: 
a)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

łek = 1 200 m2, 
b)  do działek wydzielanych w głňbi terenu, nie-

posiadajņcych bezpoŌredniego dostňpu do 
dróg publicznych, należy zapewniń dojazd 
wewnňtrznņ drogņ dojazdowņ o szerokoŌci: 
− minimum 5 m w liniach podziału geode-

zyjnego, jeżeli dojazd prowadzi do mak-
symalnie 2 działek, 

− minimum 10 m w liniach podziału geode-
zyjnego, jeżeli dojazd prowadzi do wiňcej 
niż 2 działek, 

2)  wewnňtrzne drogi dojazdowe winny spełniań 
warunki okreŌlone w obowiņzujņcych przepi-
sach szczególnych, w szczególnoŌci w przepi-
sach w zakresie bezpieczeŊstwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 13. 3.1 – 3.23 MW − przeznaczenie podsta-
wowe − zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  usługi nieuciņżliwe o charakterze obsługi lud-

noŌci np. handel detaliczny, gastronomia, 
drobne usługi dla ludnoŌci, rozrywka, kultura, 
hotele itp.; usługi mogņ byń wbudowane, 
w pomieszczeniach dobudowanych lub  
w obiektach wolnostojņcych; usługi towarzy-
szņce funkcji podstawowej nie mogņ przekra-
czań 50% powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, warunek ten 
nie dotyczy adaptowania lub budowy obiektów 
zamieszkiwania zbiorowego (hotele), które mo-
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gņ zajmowań do 100% powierzchni użytkowej 
budynku, 

2)  adaptuje siň do trwałego użytkowania istniejņce 
wbudowane i wolnostojņce obiekty usługowe 
(w szczególnoŌci kioski, pawilony handlowe 
itp.), budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 
obiekty infrastruktury technicznej. W przypadku 
likwidacji obiektów usługowych (nie dotyczy 
zmiany branży) dopuszcza siň włņczenie obiektu 
lub pomieszczeŊ do podstawowej funkcji zabu-
dowy wielorodzinnej, 

3)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnňtrzne, 

4)  zieleŊ urzņdzona, 
5)  w granicach terenów 3.1 i 3.6 MW ustala siň 

zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkal-
nych oraz rozbudowy istniejņcych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w celu zwiňk-
szenia iloŌci lokali mieszkalnych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1)  w nowo realizowanych budynkach mieszkal-

nych i usługowych ustala siň stosowanie da-
chów stromych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych (dopuszcza siň dachy wielospado-
we i mansardowe); o spadkach nie mniejszych 
niż 200 (nie dotyczy lukarn, wykuszów, zada-
szeŊ wejŌń do budynku oraz czňŌci połaci da-
chów mansardowych itp.), 

2)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 
zabytków ustala siň obowiņzek zachowania hi-
storycznego układu i geometrii dachów; pokry-
cie dachów dachówkņ ceramicznņ lub cemen-
towņ; warunek ten nie jest obowiņzujņcy, jeżeli 
historyczne pokrycie dachu nie spełnia powyż-
szych warunków, 

3)  ustala siň strefň zagospodarowania terenu zie-
leniņ urzņdzonņ w ramach funkcji podstawowej, 
w której obowiņzuje zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych (budynków gospodarczych, ga-
raży); w strefie tej dopuszcza siň wyłņcznie loka-
lizacjň obiektów małej architektury, zieleni 
urzņdzonej, placów zabaw oraz utwardzonych 
dojŌń i dojazdów. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  w odniesieniu do obiektów położonych w stre-
fie „B” ochrony konserwatorskiej obowiņzujņ 
warunki ochrony konserwatorskiej okreŌlone 
w § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy: 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  ustala siň obowiņzujņce linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

c)  na działkach, na których ze wzglňdu na już 
istniejņcņ zabudowň nie jest możliwe speł-
nienie wymagaŊ przepisów odrňbnych w za-
kresie odległoŌci od granic działki dopuszcza 

siň lokalizacje zabudowy na granicy z dział-
kami sņsiadujņcymi, z zastrzeżeniem zgod-
noŌci z przepisami odrňbnymi w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, 

2)  maksymalna wysokość zabudowy 
a)  wysokoŌń zabudowy nie może przekroczyń 

14 m od poziomu terenu do kalenicy lub 
najwyższego elementu konstrukcyjnego bu-
dynku, lecz nie mniej niż 2 kondygnacje na-
ziemne w budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych lub mieszkalno-usługowych (nie li-
czņc kondygnacji użytkowej w poddaszu), 

b)  dopuszcza siň lokalizacje jednokondygnacyj-
nych budynków usługowych, 

3)  wskaźniki zabudowy terenów, 
a)  wskaŎnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 

niż 0,50; warunek ten nie dotyczy zabudowy 
istniejņcej w dniu wejŌcia w życie planu nie-
spełniajņcej powyższego kryterium, 

b)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 30% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycjň; do 
wskaŎnika nie wlicza siň powierzchni strefy 
zagospodarowania terenu zieleniņ urzņdzonņ 
w ramach funkcji podstawowej. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
1)  dopuszcza siň podział terenu na odrňbne działki 

z zachowaniem nastňpujņcych parametrów: 
a)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

łek przeznaczonych pod zabudowň wieloro-
dzinnņ MW = 1 500 m2, 

b)  minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-
łek przeznaczonych pod dopuszczalna zabu-
dowň usługowņ = 1 000 m2, 

2)  dopuszcza siň wydzielanie działek pod istniejņce 
lub projektowane garaże, zaleca siň realizacjň ze-
społów garaży o spójnej i zharmonizowanej 
z historycznņ zabudowņ formie architektonicznej, 

3)  do działek wydzielanych w głňbi terenu, niepo-
siadajņcych bezpoŌredniego dostňpu do dróg 
publicznych, należy zapewniń dojazd we-
wnňtrznņ drogņ dojazdowņ o szerokoŌci na-
wierzchni utwardzonej minimum 3,5 m, 

4)  wewnňtrzne drogi dojazdowe winny spełniań 
warunki okreŌlone w obowiņzujņcych przepi-
sach odrňbnych, w szczególnoŌci w przepisach 
w zakresie bezpieczeŊstwa przeciwpożarowego. 

§ 14. 4.1 - 4.5 U/M − przeznaczenie podstawo-
we − zabudowa usługowo-mieszkaniowa, z urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  obiekty usługowe, rzemieŌlnicze lub nieuciņżli-

wej produkcji, 
2)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
3)  zabudowa wielorodzinna, 
4)  adaptuje siň do trwałego użytkowania istniejņce 

obiekty usługowe (w szczególnoŌci kioski, pawi-
lony handlowe itp.) oraz obiekty infrastruktury 
technicznej, 

5)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnňtrzne, 

6)  obsługa komunikacji − przystanek komunikacji 
publicznej − na terenie 4.4 U/M, 
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7)  ZieleŊ urzņdzona. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
1)  w nowo realizowanych budynkach ustala siň 

stosowanie dachów stromych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych (dopuszcza siň da-
chy wielospadowe i mansardowe), 

2)  spadki połaci dachowych nie mogņ byń mniej-
sze niż: 
a)  w granicach terenów 4.1, 4.3, 4.4 i 4.5 U/M 

nie mniej niż 35° − nie dotyczy lukarn, wyku-
szów, zadaszeŊ wejŌń do budynku itp. oraz 
czňŌci połaci dachu przy zastosowaniu dachu 
mansardowego, 

b)  w granicach terenu 4.2 U/M nie mniej niż 
20°, 

c)  dopuszcza siň zachowanie obecnych spad-
ków dachów na terenach 4.3, 4.4, 4.5 U/M 
w przypadku remontu lub przebudowy ist-
niejņcych obiektów usługowych. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  tereny 4.1, 4.3, 4.4 i 4.5 U/M położone sņ 

w zasiňgu strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
− obowiņzujņ warunki ochrony konserwator-
skiej okreŌlone w § 5 ust. 2, 

2)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  ustala siň obowiņzujņce linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

2)  maksymalna wysokość zabudowy 
a)  w granicach terenu 4.1 U/M wysokoŌń zabu-

dowy nie może przekroczyń 10 m, lecz po-
winna zawierań mniej niż 2 kondygnacje na-
ziemne (nie liczņc dodatkowej kondygnacji 
użytkowej w poddaszu), 

b)  w granicach terenu 4.2 U/M wysokoŌń zabu-
dowy nie może przekroczyń 12 m od pozio-
mu terenu do kalenicy lub najwyższego ele-
mentu konstrukcyjnego budynku; dopuszcza 
siň lokalizacje jednokondygnacyjnych bu-
dynków usługowych lub mieszkaniowych, 

c)  w granicach terenu 4.3, 4.4 .4.5 U/M wyso-
koŌń zabudowy nie może przekroczyń 12 m, 
lecz powinna zawierań mniej niż 2 kondy-
gnacje naziemne (nie liczņc dodatkowej kon-
dygnacji użytkowej w poddaszu), 

d)  dopuszcza siň zachowanie obecnych wyso-
koŌci budynków na terenach 4.3, 4.4, 4.5 
U/M w przypadku remontu lub przebudowy 
istniejņcych obiektów usługowych, 

3)  wskaŎniki zabudowy terenów: 
a)  w granicach terenu 4.1 U/M wskaŎnik po-

wierzchni zabudowy – nie wiňcej niż 0,30, 
b)  w granicach terenu 4.2 U/M wskaŎnik po-

wierzchni zabudowy – nie wiňcej niż 0,40, 

c)  w granicach terenu 4.5 U/M wskaŎnik po-
wierzchni zabudowy – nie wiňcej niż 0,50, 

d)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie, 
− w granicach terenów 4.1, 4.2 U/M nie 

mniej niż 30% powierzchni działki lub te-
renu przeznaczonego pod inwestycjň, 

− w granicach terenu 4.5 U/M nie mniej niż 
20% powierzchni działki lub terenu prze-
znaczonego pod inwestycjň. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
1)  dopuszcza siň podział terenu na odrňbne działki 

z zachowaniem nastňpujņcych parametrów: 
a)  w granicach terenu 4.1 U/M: 

− w przypadku lokalizacji zabudowy usłu-
gowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej 
– ustala siň zakaz wtórnego podziału te-
renu, 

− w przypadku lokalizacji zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej minimalna po-
wierzchnia działki budowlanej nie może 
byń mniejsza niż 800 m2, 

b)  w granicach terenu 4.2 U/M: 
− minimalna powierzchnia wydzielanych 

działek przeznaczonych pod zabudowň 
usługowņ nie może byń mniejsza niż  
1200 m2, 

− minimalna powierzchnia wydzielanych 
działek przeznaczonych pod zabudowň 
jednorodzinnņ nie może byń mniejsza niż: 

a)  w zabudowie wolno stojņcej = 1000 m2, 
b)  w zabudowie bliŎniaczej = 500 m2, 

− minimalna powierzchnia wydzielanych 
działek przeznaczonych pod zabudowň 
wielorodzinnņ nie może byń mniejsza niż 
1500 m2, 

2)  wewnňtrzne drogi dojazdowe winny spełniań 
warunki okreŌlone w obowiņzujņcych przepi-
sach odrňbnych, w szczególnoŌci w przepisach 
w zakresie bezpieczeŊstwa przeciwpożarowego, 

3)  do działek wydzielanych w głňbi terenu, niepo-
siadajņcych bezpoŌredniego dostňpu do dróg 
publicznych, należy zapewniń dojazd we-
wnňtrznņ drogņ dojazdowņ o szerokoŌci na-
wierzchni utwardzonej minimum 3,5 m. 

§ 15. 5.1 – 5.11 U − przeznaczenie podstawo-
we – tereny usług, z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  usługi publiczne: administracja, policja, straż 

pożarna, funkcje muzealne, obiekty kultu reli-
gijnego itp., 

2)  nieuciņżliwa produkcja i rzemiosło, tereny ob-
sługi transportu i logistyki, 

3)  dopuszcza siň lokalizacjň obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedażowej nie wiňkszej niż 
2000 m2, 

4)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –  
z wyłņczeniem terenów 5.1, 5.2 i 5.11 U. 

5)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnňtrzne, 

6)  zieleŊ urzņdzona. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: W nowo realizowanych obiektach 
usługowych zaleca siň stosowanie dachów stro-
mych o symetrycznym układzie połaci dachowych 
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(dopuszcza siň dachy wielospadowe); o spadkach 
nie mniejszych niż 20o(nie dotyczy lukarn, wyku-
szów, zadaszeŊ wejŌń do budynku itp.). 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  w odniesieniu do obiektów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obo-
wiņzujņ warunki ochrony konserwatorskiej 
okreŌlone w § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  dla terenów, na których nie oznaczono linii 
zabudowy odległoŌci od granic działek nale-
ży ustalań w oparciu o przepisy odrňbne, 

2)  maksymalna wysokość zabudowy 
a)  na terenach 5.2 U wysokoŌń zabudowy nie 

może przekroczyń 6 m, 
b)  na terenach 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 U wysokoŌń 

zabudowy nie może przekroczyń 8 m, 
c)  na terenach 5.9 U wysokoŌń zabudowy nie 

może przekroczyń 10 m, 
d)  na terenach 5.8, 5.10 U wysokoŌń zabudowy 

nie może przekroczyń 12 m. 
5. Wskaźniki zabudowy terenów: 

1)  wskaŎnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 
niż 0,50; warunek ten nie dotyczy zabudowy ist-
niejņcej w dniu wejŌcia w życie planu niespeł-
niajņcej powyższego kryterium, 

2)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 30% powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycjň. 

§ 16. 6.1, 6.2 UKr − przeznaczenie podstawo-
we – tereny kultu religijnego, z urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi. 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1)  ustala siň zakaz zmiany kņta nachylenia połaci 

dachowych oraz układu i symetrii historycznego 
dachu, 

2)  ustala siň obowiņzek zachowania kolorystyki 
i faktury historycznego pokrycia dachu. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  tereny położone sņ w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej – obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3, 

§ 17. 7.1, 7.2 UO − przeznaczenie podstawowe 
– tereny usług oŌwiaty, z urzņdzeniami towarzy-
szņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  lokale mieszkalne o charakterze służbowym (dla 

nauczycieli lub osób dozorujņcych), 
2)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

drogi wewnňtrzne, 

3)  zieleŊ urzņdzona. 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  w odniesieniu do obiektów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obo-
wiņzujņ warunki ochrony konserwatorskiej 
okreŌlone w § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  dla terenów, na których nie oznaczono linii 
zabudowy odległoŌci od granic działek nale-
ży ustalań w oparciu o przepisy odrňbne, 

c)  na terenie 7.2 UO dopuszcza siň lokalizacje 
zabudowy na granicy z działkami sņsiadujņ-
cymi, z zastrzeżeniem zgodnoŌci z przepisa-
mi odrňbnymi w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej, 

2)  maksymalna wysokość zabudowy − wysokoŌń 
nowo realizowanej zabudowy nie może prze-
kroczyń wysokoŌci głównego budynku zlokali-
zowanego w granicach terenu. 

§ 18. 8 UO/US − przeznaczenie podstawowe – 
teren usług oŌwiaty wraz z terenami sportowo-
rekreacyjnymi, z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  lokale mieszkalne o charakterze służbowym (dla 

nauczycieli lub osób dozorujņcych), 
2)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

drogi wewnňtrzne, 
3)  zieleŊ urzņdzona. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  w odniesieniu do obiektów położonych w stre-
fie „B” ochrony konserwatorskiej obowiņzujņ 
warunki ochrony konserwatorskiej okreŌlone 
w § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  dla terenów, na których nie oznaczono linii 
zabudowy odległoŌci od granic działek nale-
ży ustalań w oparciu o przepisy odrňbne, 

2)  maksymalna wysokość zabudowy − wysokoŌń 
nowo realizowanej zabudowy nie może prze-
kroczyń wysokoŌci głównego budynku zlokali-
zowanego w granicach terenu. 

§ 19. 9 US − przeznaczenie podstawowe – te-
reny usług sportu i rekreacji, z urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi. 
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1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  usługi handlu, gastronomii (w tym obiekty se-

zonowe, tymczasowe), 
2)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

drogi wewnňtrzne, 
3)  zieleŊ urzņdzona. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 

archeologicznej okreŌlone w paragrafie 5 ust. 3. 
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
2)  dla terenów, na których nie oznaczono linii za-

budowy odległoŌci od granic działek należy 
ustalań w oparciu o przepisy odrňbne. 

§ 20. 10.1, 10.2 UZL − przeznaczenie podsta-
wowe – teren obsługi gospodarki leŌnej, z urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  lokale mieszkalne, 
2)  administracja. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1)  ustala siň zakaz zmiany kņta nachylenia połaci 

dachowych oraz układu i symetrii dachu, 
2)  ustala siň obowiņzek zachowania kolorystyki 

(odcienie koloru ceglastego lub ciemnobrņzo-
wego) i faktury pokrycia dachu, 

3)  w towarzyszņcych funkcji podstawowej gara-
żach zaleca siň stosowanie dachów spadowych 
o nachyleniu połaci nie wiňkszej niż 35°−45º, 
pokrytych materiałem nawiņzujņcym kolorysty-
kņ (odcienie koloru ceglastego lub ciemnobrņ-
zowego) i fakturņ do pokrycia ceramicznego. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektu objňtego ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  w odniesieniu do obiektów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obo-
wiņzujņ warunki ochrony konserwatorskiej 
okreŌlone w § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
2)  dla terenów, na których nie oznaczono linii za-

budowy odległoŌci od granic działek należy 
ustalań w oparciu o przepisy odrňbne. 

§ 21. 11.1 – 11.3 UT − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny plenerowej rekreacji i wypoczynku, 
z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnňtrz-
ne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: Ustala siň 
zakaz realizacji obiektów kubaturowych, z wyłņ-
czeniem wiat i zadaszeŊ. 

§ 22. 12.1 – 12.4 P/U − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny produkcyjno-usługowe, z urzņdze-
niami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  składy materiałów masowych (opału, materia-

łów budowlanych itp.), 
2)  bazy obsługi transportu i logistyki (w tym ter-

minal kolejowo-drogowy na terenach 10.1 i 10.2 
P/U), 

3)  rzemiosło produkcyjne, nieuciņżliwa produkcja, 
4)  handel detaliczny paliwami (stacje paliw: w tym 

paliwa płynne i gazowe), targowisko miejskie, 
5)  lokale mieszkalne w budynkach wolno stojņ-

cych lub administracyjnych, 
6)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

drogi wewnňtrzne. 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obo-
wiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony arche-
ologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy: 

a)  ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

b)  dla terenów, na których nie oznaczono linii 
zabudowy odległoŌci od granic działek nale-
ży ustalań w oparciu o przepisy odrňbne, 

2)  maksymalna wysokość zabudowy − wysokoŌń 
zabudowy nie może przekroczyń 12 m – waru-
nek ten nie dotyczy urzņdzeŊ, które ze wzglň-
dów technologicznych wymagajņ wiňkszych 
wysokoŌci, 

3)  wskaźniki zabudowy terenów: 
a)  wskaŎnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 

niż 0,60; warunek ten nie dotyczy zabudowy 
istniejņcej w dniu wejŌcia w życie planu nie-
spełniajņcej powyższego kryterium, 

b)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 20% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycjň, 

c)  ustala siň obowiņzek zagospodarowania zie-
leniņ o charakterze osłonowym pasów tere-
nów przylegajņcych do sņsiadujņcej zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej; waru-
nek ten nie obowiņzuje w przypadku usytu-
owania na granicy terenu P/U obiektów ku-
baturowych. 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
1)  dopuszcza siň podział terenu na odrňbne działki 

przeznaczone na cele produkcyjne, usługowe 
lub rzemieŌlnicze z zachowaniem nastňpujņcych 
parametrów: 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek (bez istniejņcej zabudowy = 4 000 m2, 
b)  dopuszcza siň wydzielanie działek o mniej-

szej powierzchni, jeżeli zwiņzane jest to  
z wyodrňbnieniem na cele samodzielnej 
działalnoŌci usługowej, rzemieŌlniczej lub 
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produkcyjnej istniejņcych obiektów lub czň-
Ōci istniejņcej zabudowy, 

c)  do działek wydzielanych w głňbi terenu, nie-
posiadajņcych bezpoŌredniego dostňpu do 
dróg publicznych, należy zapewniń dojazd 
wewnňtrznņ drogņ dojazdowņ o szerokoŌci 
min. 10 m w liniach podziału geodezyjnego, 

2)  wewnňtrzne drogi dojazdowe winny spełniań 
warunki okreŌlone w obowiņzujņcych przepi-
sach szczególnych, w szczególnoŌci w przepi-
sach w zakresie bezpieczeŊstwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 23. 13.1, 13.2 KSU − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny obsługi komunikacji (parking). Za-
sady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. Ustala siň zakaz lokalizacji kubaturowych 
obiektów towarzyszņcych funkcji podstawowej. 

2. Dopuszcza siň lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej. 

§ 24. 14.1 – 14.3 ITw − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny infrastruktury technicznej – tereny 
urzņdzeŊ zaopatrzenia w wodň, z urzņdzeniami 
towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów objňtych ewidencjņ 

zabytków obowiņzujņ warunki ochrony konser-
watorskiej okreŌlone w § 5 ust. 1, 

2)  teren położony jest w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej – obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 25. 15 ITg − przeznaczenie podstawowe – te-
ren infrastruktury technicznej – teren urzņdzeŊ 
zaopatrzenia w gaz, z urzņdzeniami towarzyszņcy-
mi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: Obowiņzujņ 
warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej 
okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 26. 16.1, 16.2 ITk − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny infrastruktury technicznej – tereny 
urzņdzeŊ oczyszczania Ōcieków, z urzņdzeniami 
towarzyszņcymi. Przeznaczenie dopuszczalne: 
Sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej. 

§ 27. 17.1 – 17.6 ITe − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny infrastruktury technicznej – tereny 
urzņdzeŊ elektroenergetycznych (stacje transfor-
matorowe). 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci lub 
urzņdzenia infrastruktury technicznej realizowanie 
zgodnie w wymaganiami przepisów odrňbnych. 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: Eksploatacja urzņdzeŊ elek-

troenergetycznych nie może powodowań zagroże-
nia dla sņsiadujņcej zabudowy mieszkaniowej 
w zakresie ponadnormatywnego promieniowania 
elektromagnetycznego oraz stwarzań zagrożenia 
pożarowego. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  w odniesieniu do obiektów położonych 

w strefie „B” ochrony konserwatorskiej – obo-
wiņzujņ ustalenia § 5 ust. 2, 

2)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 28. 18 ITt − przeznaczenie podstawowe – te-
ren infrastruktury technicznej – tereny urzņdzeŊ 
telekomunikacyjnych, z urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej. 

§ 29. 19.1 – 19.5 ZP − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny zieleni urzņdzonej, ogólnodostňp-
nej o charakterze publicznym, w tym: 19.1 ZP – 
park miejski. 19.2 ZP − skwer. 19.3, 19.4, 19.5 ZP – 
park. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnňtrz-
ne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  ustala siň ochronň przed likwidacjņ istniejņcego 

drzewostanu (z wyłņczeniem przypadków uza-
sadnionych zagrożeniem dla mienia oraz zdro-
wia lub życia ludzi) oraz wycinkň sanitarnņ, 

2)  dopuszcza siň zagospodarowanie terenu małņ 
architekturņ, lokalizacjň obelisków lub pomni-
ków, 

3)  charakter obiektów małej architektury oraz ro-
dzaj nawierzchni utwardzonych należy dosto-
sowań do lokalnej historycznej tradycji; zaleca 
siň stosowanie w maksymalnym stopniu mate-
riałów naturalnych takich jak: granit (kostka 
granitowa), piaskowiec itp., 

4)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych obiektów 
kubaturowych. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  teren 17.3 ZP objňty jest ewidencjņ zabytków − 

– obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1, 
2)  tereny położone sņ w strefie „B” ochrony kon-

serwatorskiej – obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 
pkt 2, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 30. 20 ZI − przeznaczenie podstawowe – te-
ren zieleni izolacyjnej, niskiej. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  podziemne sieci infrastruktury technicznej oraz 

urzņdzenia sterowniczo-kontrolne zwiņzane  
z podziemnņ infrastrukturņ technicznņ – lokali-
zacja i funkcjonowanie tych urzņdzeŊ nie może 
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negatywnie oddziaływań na elektroenergetycz-
nņ liniň wysokiego napiňcia WN 220 kV, 

2)  parkingi otwarte (z zakazem lokalizacji garaży 
kubaturowych), lokalizacja parkingu w zasiňgu 
strefy ograniczeŊ zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu wymaga uzgodnienia z operatorem 
linii elektroenergetycznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  ustala siň zakaz wprowadzania nasadzeŊ drzew 

wysokopiennych oraz lokalizacji urzņdzeŊ spor-
towo-rekreacyjnych, 

2)  dopuszcza siň zagospodarowanie terenu małņ 
architekturņ, w tym lokalizacjň obelisków lub 
pomników − lokalizacja obelisków lub pomni-
ków w zasiňgu strefy ograniczeŊ zabudowy 
i zagospodarowania terenu wymaga uzgodnie-
nia z operatorem linii elektroenergetycznej. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obo-
wiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony arche-
ologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 31. 21 ZD − przeznaczenie podstawowe – te-
ren ogrodów działkowych, z urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnňtrz-
ne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  dopuszcza siň realizacjň utwardzonych dojaz-

dów i dojŌń pieszo-rowerowych, 
2)  ustala siň zakaz lokalizacji obiektów mieszkal-

nych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
3)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych garaży. 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obo-
wiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony arche-
ologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 32. 22.1 – 22.5 ZD − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny ogrodów działkowych, z urzņdze-
niami towarzyszņcymi alternatywnie dolesienia. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņdze-
nia infrastruktury technicznej, drogi wewnňtrzne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  dopuszcza siň przeznaczenie terenów na cele 

dolesieŊ, 
2)  dopuszcza siň realizacjň utwardzonych dojaz-

dów i dojŌń pieszo-rowerowych, 
3)  ustala siň zakaz lokalizacji obiektów mieszkal-

nych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
4)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych garaży. 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obo-

wiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony arche-
ologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 33. 23 ZC − przeznaczenie podstawowe – te-
ren cmentarza, z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  dopuszcza siň lokalizacjň obiektów kubaturowych 

wyłņcznie zwiņzanych funkcjņ podstawowņ, 
2)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

drogi wewnňtrzne. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: Dopuszcza 
siň ogrodzenie terenu ogrodzeniem pełnym, mu-
rowanym, o wysokoŌci nie przekraczajņcej 2,0 m. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  teren położony jest w strefie „B” ochrony kon-

serwatorskiej – obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 
pkt 2, 

2)  teren cmentarza objňty jest ewidencjņ zabytków 
− obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1, 

3)  obowiņzujņ warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej okreŌlone w § 5 ust. 3. 

§ 34. 24.1 – 24.13 ZL − przeznaczenie podsta-
wowe – lasy. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  dopuszcza siň prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej oraz realizacjň urzņdzeŊ melioracyj-
nych na warunkach uzgodnionych z właŌcicie-
lem terenu, 

2)  dopuszcza siň prowadzenie pieszo- 
-rowerowych ciņgów spacerowych, organizo-
wanie Ōcieżek edukacyjnych (z wiatami, plan-
szami itp. zagospodarowaniem), 

3)  w nawiņzaniu do oznaczonego na rysunku pla-
nu proponowanego, orientacyjnego przebiegu 
modernizowanej drogi wojewódzkiej  
nr 296 (KDGP) dopuszcza siň docelowo wyzna-
czenie jej przebiegu po ostatecznym ustaleniu 
tej trasy oraz po spełnieniu wymogów wynika-
jņcych z obowiņzujņcych przepisów dotyczņ-
cych planowania przestrzennego, ochrony 
gruntów rolnych i leŌnych oraz dróg publicz-
nych. Grunty znajdujņce siň w tym pasie terenu 
należy chroniń przed zainwestowaniem unie-
możliwiajņcym docelowo ustalenie przebiegu 
modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 296. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: Ustala siň zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych, z wyłņczeniem obiektów zwiņza-
nych z gospodarkņ leŌnņ lub turystykņ (np. wiaty 
turystyczne, zadaszenia). 

§ 35. 25.1 - 25.4 WS − przeznaczenie podsta-
wowe − wody powierzchniowe wraz z urzņdzenia-
mi gospodarki wodnej (otwarte zbiorniki wodne, 
rowy melioracyjne). 

§ 36. 26.1 – 26.3 KDG 1/2 − przeznaczenie pod-
stawowe – droga/ulica główna, w ciņgu drogi wo-
jewódzkiej nr 296, z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 
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1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami przepisów odrňbnych, 

2)  zieleŊ urzņdzona, 
3)  dopuszcza siň za zgodņ zarzņdcy ulicy lokaliza-

cjň urzņdzeŊ pomiarowo-kontrolnych zwiņza-
nych z podziemnņ infrastrukturņ technicznņ 
przy liniach rozgraniczajņcych ulicy lub na tere-
nie towarzyszņcej funkcji podstawowej zieleni 
urzņdzonej – lokalizacja tych urzņdzeŊ nie może 
powodowań ograniczenia widocznoŌci, powo-
dowań zagrożenia ruchu oraz utrudniań pieszym 
poruszanie siň po chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  obsługa terenów przyległych przez istniejņce 

skrzyżowania i zjazdy, 
2)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 

3)  ustala siň zakaz lokalizacji noŌników reklamo-
wych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 20−35 m.ch, 
2)  zalecany przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

chodniki, 
3)  docelowo ustala siň przebudowň istniejņcego 

wiaduktu nad liniņ kolejowņ w celu uzyskania 
prawidłowych parametrów technicznych, 

4)  w przypadkach uzasadnionych koniecznoŌciņ 
modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, poboczy, 
budowy chodników, zatok autobusowych itp.) 
dopuszcza siň możliwoŌń pozyskania niezbňdne-
go pasa terenu przyległego do drogi publicznej, 

5)  po realizacji obejŌcia drogowego miasta Wň-
gliŊca dopuszcza siň obniżenie klasy funkcjo-
nalnej dotychczasowej drogi głównej do drogi 
klasy zbiorczej. 

§ 37. 27 KDZ 1/2 − przeznaczenie podstawowe 
– droga zbiorcza, z urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami przepisów odrňbnych, zieleŊ 
urzņdzona, 

2)  dopuszcza siň za zgodņ zarzņdcy ulicy lokaliza-
cjň urzņdzeŊ pomiarowo-kontrolnych zwiņza-
nych z podziemnņ infrastrukturņ technicznņ 
przy liniach rozgraniczajņcych ulicy lub na tere-
nie towarzyszņcej zieleni urzņdzonej – lokaliza-
cja tych urzņdzeŊ nie może powodowań ograni-
czenia widocznoŌci, powodowań zagrożenia ru-
chu oraz utrudniań pieszym poruszanie siň po 
chodnikach, 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  Ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 

2)  ustala siň zakaz lokalizacji noŌników reklamo-
wych, 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 10−16 m, 
2)  przekrój drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodni-

ki. 

§ 38. 28.1 – 28.4 KDL 1/2 − przeznaczenie pod-
stawowe – drogi/ulice lokalne, z urzņdzeniami to-
warzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami przepisów odrňbnych, zieleŊ 
urzņdzona, 

2)  dopuszcza siň za zgodņ zarzņdcy ulicy lokaliza-
cjň urzņdzeŊ pomiarowo-kontrolnych zwiņza-
nych z podziemnņ infrastrukturņ technicznņ 
przy liniach rozgraniczajņcych ulicy lub na tere-
nie towarzyszņcej zieleni urzņdzonej – lokaliza-
cja tych urzņdzeŊ nie może powodowań ograni-
czenia widocznoŌci, powodowań zagrożenia ru-
chu oraz utrudniań pieszym poruszanie siň po 
chodnikach, 

3)  dopuszcza siň za zgodņ zarzņdcy ulicy lokaliza-
cjň pochylni dla niepełnosprawnych oraz scho-
dów wejŌciowych do budynków usytuowanych 
bezpoŌrednio przy linii rozgraniczajņcej ulicy. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 

2)  lokalizacja noŌników reklamowych wyłņcznie za 
zgoda zarzņdcy drogi. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: 

a)  28.1 KDL 1/2 − od 12 do 21 m 
b)  28.2 KDL 1/2 − od 14 do 16 m 
c)  28.3 i 28.4 KDL 1/2 − 15 m 

2)  przekrój uliczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chod-
niki; w przekroju drogowym dopuszcza siň od-
stņpienie od realizacji chodników. 

§ 39. 29.1 – 29.32 KDD 1/2 − przeznaczenie 
podstawowe – ulice dojazdowe, z urzņdzeniami 
towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami przepisów odrňbnych, zieleŊ 
urzņdzona, 

2)  dopuszcza siň za zgodņ zarzņdcy ulicy lokaliza-
cjň urzņdzeŊ pomiarowo-kontrolnych zwiņza-
nych z podziemnņ infrastrukturņ technicznņ 
przy liniach rozgraniczajņcych ulicy lub na tere-
nie towarzyszņcej zieleni urzņdzonej – lokaliza-
cja tych urzņdzeŊ nie może powodowań ograni-
czenia widocznoŌci, powodowań zagrożenia ru-
chu oraz utrudniań pieszym poruszanie siň po 
chodnikach, 

3)  dopuszcza siň za zgodņ zarzņdcy ulicy lokaliza-
cjň pochylni dla niepełnosprawnych oraz scho-
dów wejŌciowych do budynków usytuowanych 
bezpoŌrednio przy linii rozgraniczajņcej ulicy. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 

2)  lokalizacja noŌników reklamowych wyłņcznie za 
zgoda zarzņdcy drogi. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: od 10 do 

20 m, 
2)  przekrój uliczny: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, co 

najmniej jednostronny chodnik. 

§ 40. 30.1 – 30.17 KDX − przeznaczenie pod-
stawowe – ciņgi pieszo-jezdne, z urzņdzeniami 
towarzyszņcymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej realizowane za 
zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie w wymaganiami 
przepisów odrňbnych, zieleŊ urzņdzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 

2)  ustala siň zakaz lokalizacji noŌników reklamo-
wych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: SzerokoŌń 
w liniach rozgraniczajņcych: od 4 do 12 m. 

§ 41. 31 Kx − przeznaczenie podstawowe – 
ciņg pieszo-rowerowy, z urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej realizowane za 
zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie w wymaganiami 
przepisów odrňbnych, zieleŊ urzņdzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

1)  ustala siň zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 

2)  ustala siň zakaz lokalizacji noŌników reklamo-
wych. 

§ 42. 32.1, 32.2 KDg – przeznaczenie podsta-
wowe – drogi gospodarcze transportu rolnego 
i leŌnego. Przeznaczenie dopuszczalne: Podziemne 
sieci infrastruktury technicznej realizowane za 
zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie w wymaganiami 
przepisów odrňbnych. 

§ 43. W granicach obszaru objňtego planem 
nie wystňpujņ: obszary rehabilitacji istniejņcej za-
budowy i infrastruktury technicznej, obszary wy-
magajņce przekształceŊ lub rekultywacji, tereny 
przeznaczone pod budowň obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, tereny służņce organizacji im-
prez masowych oraz granice pomników zagłady 
wraz ze strefami ochronnymi, okreŌlone na pod-
stawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 44. Ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym − w wysokoŌci 15%. 

§ 45. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Gminy i Miasta Wňgliniec. 

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 
 

Przewodniczņca Rady: 
Barbara Drozd 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 266/ 
/XXXVII/09 Rady Miejskiej Węglińca  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH EWIDENCJĄ ZABYTKÓW  

NA TERENIE MIASTA WĘGLIŃCA 
 

Lp. Adres Rodzaj, nazwa obiektu Rodzaj  
konstrukcji 

Datowanie 

1 2 3 4 5 
1.  KoŌciół parafialny 

p.w. NajŌwiňtszego Serca 
Pana Jezusa 

murowany 1930 r. 

2.  KoŌciół  
p.w. Imienia Marii  

murowany Pocz. XX w. 

3.  Studnia przy koŌciele  
p.w. Imienia Marii 

drewniana Pocz. XX w. 

4.  Zespół stacji kolejowej-
budynek kolejowego dworca 
osobowego 

murowany Ok. 1900 r. 

5.  Zespół stacji kolejowej- pe-
ron dworca osobowego 

Drewno, 
żeliwo 

Ok. 1900 r. 

6.  Zespół stacji kolejowej-
nastawnia I 

murowany Ok. 1905 r. 

7.  Zespół stacji kolejowej –
nastawnia 

murowany Ok. 1905 r. 

8.  Zespół stacji kolejowej –
magazyny 

murowany 1905 r. 

9.  Zespół stacji kolejowej-
budynek dyrekcji 

murowany Ok. 1910 r. 

10. ul. DaszyŊskiego 2 Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
11. ul. DaszyŊskiego 4                             Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
12. ul. DaszyŊskiego 6                              Dom mieszkalny murowany Ok. 1915 r. 
13. ul. DaszyŊskiego 8                              Dom mieszkalny murowany Ok. 1925 r. 
14. ul. DaszyŊskiego 10                          Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
15. ul. DaszyŊskiego 11                           Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
16. ul. DaszyŊskiego 12                           Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
17. ul. DaszyŊskiego 14                           Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
18. ul. DaszyŊskiego 20                                       Willa  murowany Ok. 1920 r. 
19. ul. Kochanowskiego 2                 Dom mieszkalny murowany Ok. 1910 r. 
20. ul. Kochanowskiego 5                 Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
21. ul. Kochanowskiego 6                 Dom mieszkalny murowany 1924 r. 
22. ul. Kochanowskiego 8 Budynek dawnego 

Urzňdu Miasta i Gminy  
murowany XIX/XX w. 

23. ul. Kochanowskiego 11               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
24. ul. Kochanowskiego 12               Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
25. ul. Kochanowskiego 15               Dom mieszkalny murowany Ok. 1910 r. 
26. ul. Kochanowskiego 17               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
27. ul. Kochanowskiego 19               Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
28. ul. Kolejowa 1                               Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
29. ul. Kolejowa 2                               Dom mieszkalny murowany Ok. 1904 r. 
30. ul. Kolejowa 4                               Dom mieszkalny murowany Ok. 1900 r. 
31. ul. Kolejowa 8                          Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
1 2 3 4 5 

32. ul. Kolejowa 10                        Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
33. ul. Kolejowa 12                        Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
34. ul. Kolejowa 14                        Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
35. ul. Kolejowa 16                        Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
36. ul. Kolejowa 18                        Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
37. ul. Kolejowa 20                        Dom mieszkalny murowany Ok. 1910 r. 
38. ul. Kolejowa 2 Dom mieszkalny murowany Lata 20-te XX w. 
39. ul. Kolejowa 24                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
40. ul. Kolejowa 26                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
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Lp. Adres Rodzaj, nazwa obiektu Rodzaj  
konstrukcji 

Datowanie 

1 2 3 4 5 
41. ul. KoŌciuszki 1                       Dom mieszkalny murowany 1925 r. 
42. ul. KoŌciuszki 2                         Budynek szkoły  murowany Ok. 1920 r. 
43. ul. KoŌciuszki 4                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
44. ul. KoŌciuszki 7                        Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
45. ul. KoŌciuszki 8                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1925 r. 
46. ul. KoŌciuszki 9                        Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
47. ul. KoŌciuszki 10                               Willa  murowany Ok. 1910 r. przebudo-

wany 
48. ul. KoŌciuszki 1 Willa                             murowany Pocz. XX w. 
49. ul. KoŌciuszki 12                     Dom mieszkalny murowany Ok. 1925 r. 
50. ul. KoŌciuszki 22                                Willa  murowany Ok. 1910 r. 
51. ul. KoŌciuszki 24                                Willa  murowany Lata 20/te XX w. 
52. ul. Mickiewicza. 2                     Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
53. ul. Mickiewicza 4                     Dom mieszkalny murowany Ok. 1905 r. 
54. ul. Mickiewicza 6                     Dom mieszkalny murowany Ok. 1905 r. 
55. ul. Mickiewicza 8                     Dom mieszkalny murowany Ok. 1905 r. 
56. ul. Mickiewicza 10                   Dom mieszkalny murowany Ok. 1905 r. 
57. ul. Partyzantów 1                      Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
58. ul. Partyzantów 3                      Dom mieszkalny murowany Ok. 1900 r. 
59. ul. Partyzantów 4 mur., LeŌniczówka  

„Krucze Gniazdo” 
murowany Ok. 1910 r. 

60. ul. Partyzantów 5                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
61. ul. Partyzantów 6                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1910 r. 
62. ul. Partyzantów 7                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
63. ul. Partyzantów 8          Wieżyczka podstacji  murowany 1928 r. 
64. ul. Sikorskiego 4 Budynek restauracji „Zaci-

sze”  
murowany Koniec XIX w. 

65. ul. Sikorskiego 5                   Budynek hotelu PKP  murowany Pocz. XX w. 
66. ul. Sikorskiego 12   Budynek Pogotowia Ratun-

kowego  
murowany Pocz. XX w.  

przebudowany 
67. ul. Sikorskiego 10                       Dom mieszkalny murowany Koniec XIX w. 
68. ul. Sikorskiego 14                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
69. ul. Sikorskiego 15                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XIX w. 
70. ul. Sikorskiego 16                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
71. ul. Sikorskiego 18                       Dom mieszkalny murowany Koniec XIX w. prze-

budowany w XX w. 
72. ul. Sikorskiego 20                       Dom mieszkalny murowany Lata 20-te XX w. 
73. ul. Sikorskiego 22     Budynek restauracji „Bajka”  murowany Koniec XIX w. 
74. ul. Sikorskiego 24                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
75. ul. Sikorskiego 30                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1890 r. 
76. ul. Sikorskiego 30 A                   Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
77. ul. Sikorskiego 32                       Dom mieszkalny murowany Koniec XIX w. 
78. ul. Sikorskiego 34                       Dom mieszkalny murowany Ok. 1890 r. 
1 2 3 4 5 

79. ul. Sikorskiego 38                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
80. ul. Piłsudskiego 1                Dom mieszkalny murowany Lata 20-te XX w. 
81. ul. Piłsudskiego 2      Dom mieszkalny murowany Lata 20-te XX w. 
82. ul. Piłsudskiego                   Budynek MZBM  murowany Lata 20-te XX w. 
83. ul. Piłsudskiego 4                Dom mieszkalny murowany Lata 20-te XX w. 
84. ul. Piłsudskiego 6                Dom mieszkalny murowany Lata 20-te XX w. 
85. ul. Piłsudskiego 8    Willa                        murowany Lata 20-te XX w. 
86. ul. Piłsudskiego 12              Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
87. ul. Piłsudskiego 18                        Willa  murowany Ok. 1920 r. 
88. ul. Wojska Polskiego 1               Dom mieszkalny murowany 1925 r. 
89. ul. Wojska Polskiego 2               Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
90. ul. Wojska Polskiego 3                Budynek szkoły  murowany Ok. 1920 r. 
91. ul. Wojska Polskiego 4               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
92. ul. Wojska Polskiego 7              Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
93. ul. Wojska Polskiego 6              Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
94. ul. Wojska Polskiego 9              Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
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Lp. Adres Rodzaj, nazwa obiektu Rodzaj  
konstrukcji 

Datowanie 

1 2 3 4 5 
95. ul. Wojska Polskiego 11           Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
96. ul. Wojska Polskiego 12            Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
97. ul. Wojska Polskiego 13            Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
98. ul. Wojska Polskiego 14            Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
99. ul. Wojska Polskiego 15               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
100. ul. Wojska Polskiego 17               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
101. ul. Wojska Polskiego 19               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
102. ul. Wojska Polskiego 20               Dom mieszkalny murowany Ok. 1925 r. 
103. ul. Wojska Polskiego 20 Bramka przy domu  murowana Ok. 1925 
104. ul. Wojska Polskiego 22               Dom mieszkalny murowany 1925 r. 
105. ul. Wojska Polskiego 21             Dom mieszkalny murowany Ok. 1925 r. 
106. ul. Wojska Polskiego 24               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
107. ul. Wojska Polskiego 28               Dom mieszkalny murowany Ok. 1930 r. 
108. ul. Wojska Polskiego 54               Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
109. ul. Wolna 4                                   Dom mieszkalny murowany Ok. 1920 r. 
110. pl. WolnoŌci                      Budynek Straży Pożarnej  Murowany 

szachulcowy 
Pocz. XX w. 

111. ul. K. Wojtyły 3                         Dom mieszkalny murowany Ok. 1905 r. 
112. ul. K. Wojtyły 4                         Dom mieszkalny murowany Lata .20-te XX w. 
113. ul. K. Wojtyły 5                         Dom mieszkalny murowany Ok. 1905 r. 
114. ul. K. Wojtyły 8                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
115. ul. K. Wojtyły 6                         Dom mieszkalny murowany Koniec XIX w. 
116. ul. K. Wojtyły 10   Bud. Inspektoratu OŌwiaty  murowany Pocz. XX w. 
117. ul. K. Wojtyły 11                      Dom mieszkalny murowany Lata 20-te XX w. 
118. ul. K. Wojtyły 13                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
119. ul. K. Wojtyły 15                      Dom mieszkalny murowany Koniec .XIX, XX w. 
120. ul. K. Wojtyły 18                                 Willa  murowany Lata 20-te XX w. 
121. ul. K. Wojtyły 19                       Dom mieszkalny murowany Pocz. XX w. 
122. ul. K. Wojtyły 25                       Dom mieszkalny murowany 1924 r. 
123. ul. K. Wojtyły 27                       Dom mieszkalny murowany 1923 r. 
124. ul. K. Wojtyły 29                       Dom mieszkalny murowany 1923 r. 
125. ul. K. Wojtyły 31                       Dom mieszkalny murowany 1924 r. 
126. ul. Partyzantów 8              Wieża wodociņgowa  murowany 1928 r. 
127. ul. Partyzantów              Cmentarz komunalny  - I poł. XX w 
128.  Cmentarz ewangelicki, miej-

sce pocmentarne  
- II poł. XIX w. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr 266/ 
/XXXVII/09 Rady Miejskiej Węglińca  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
miasta Węgliniec inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych  

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały ustala siň realizacjň inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej należņcych do zadaŊ własnych gminy polegajņcych na budowie sieci 
wodociņgowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych. 

§ 2. Ustala siň, że Ŏródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 bňdņ: 
1) ŋrodki własne gminy. 
2) ŋrodki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3) ŋrodki pozyskane z Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala siň możliwoŌń wykorzystania innych Ŏródeł finansowania niewymienionych w ust. 1,  
w tym również finansowania inwestycji ze Ōrodków prywatnych. 

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza siň Burmistrzowi Gminy i Miasta Wňgliniec. 
 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 150 – 15341 – Poz. 2350 

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 266/ 
/XXXVII/09 Rady Miejskiej Węglińca  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec podczas wyłożenia do publicznego wglądu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w WňgliŊcu rozstrzyga o sposo-
bie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu przedstawionych jako nieuwzglňdnione przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Wňgliniec: 

1. Wnoszący uwagę: Mariola Podkalicka, ul. Krótka 3, 59-940 Wňgliniec 
1) Oznaczenie nieruchomoŌci, której dotyczy uwaga: dz. 178/13, 178/14, 230, obrňb Wňgliniec. 
2) Symbol terenu w projekcie planu: 30.13KDX, 31Kx. 
3) TreŌń uwagi: połņczenie ulicy Krótkiej z ul. Kochanowskiego przejezdnņ drogņ. 
4) Rozstrzygniňcie: Uwaga nieuwzglňdniona. 
5) Uzasadnienie:  

W projekcie mpzp miasta Wňgliniec wyłożonym do publicznego wglņdu przewidziano połņczenie  
ul. Krótkiej z ul. Kochanowskiego ciņgiem pieszo-rowerowym o szerokoŌci 4 m. umożliwiajņcym 
przejŌcie i przejazd rowerem w kierunku centrum miasta. Ciņg ten wyznaczono z dz. 178/14 stanowiņ-
cej własnoŌń Gminy Wňgliniec, przy założeniu, że po wydzieleniu tego ciņgu pozostała czňŌń  
dz. 178/14 bňdzie mogła byń zagospodarowana na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego. Dalsze poszerzenie ciņgu (np. do szerokoŌci 8 m) spowoduje, ze czňŌń dz. 178/14 na odcinku 
wydzielenia ciņgu nie bňdzie mogła byń zabudowana zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 
Skutkiem tego zmniejszeniu ulegnie wartoŌń tego terenu co nie leży w interesie Gminy Wňgliniec ja-
ko właŌciciela przedmiotowej działki. Ponadto otwarcie tego ciņgu dla ruchu samochodowego spo-
tkało siň ze sprzeciwem czňŌci mieszkaŊców tego rejonu miasta. W odpowiedzi na pismo przedsta-
wiajņce możliwoŌń wyboru 2 wariantów parametrów ww. ciņgu 4 głosy były za 4 m ciņgiem pieszo- 
-rowerowym a 3 za 8 m ciņgiem pieszo-jezdnym. 

2. Wnoszący uwagę:  
a) Anna Jastrzňbska, ul. Kochanowskiego 19/1, 59-940 Wňgliniec, 
b) Zbigniew Jastrzňbski ul. Kochanowskiego 19/1, 59-940 Wňgliniec, 
c) Weronika Jastrzňbska, ul. Kochanowskiego 19/1, 59-940 Wňgliniec, 
d) Honorata Jastrzňbska ul. Kochanowskiego 19/1, 59-940 Wňgliniec, 
e) Anastazja TrzybiŊska, ul. Kochanowskiego 19/2, 59-940 Wňgliniec, 
f) Ewa PodleŌ, ul. Kochanowskiego 19/2, 59-940 Wňgliniec, 
g) Jerzy PodleŌ, ul. Kochanowskiego 19/2, 59-940 Wňgliniec, 
h) Paulina PodleŌ, ul. Kochanowskiego 19/2, 59-940 Wňgliniec, 
i) Paweł PodleŌ, ul. Kochanowskiego 19/2, 59-940 Wňgliniec, 
j) Maria Matuszewska, ul. Kochanowskiego 19/3, 59-940 Wňgliniec, 
k) Mirosław Matuszewski, ul. Kochanowskiego 19/3, 59-940 Wňgliniec, 
l) Bartosz Matuszewski, ul. Kochanowskiego 19/3, 59-940 Wňgliniec, 
m) Jarosław Matuszewski, ul. Kochanowskiego 19/3, 59-940 Wňgliniec, 
n) Joanna Stankiewicz, ul. Kochanowskiego 19/3, 59-940 Wňgliniec, 
o) Krzysztof Stankiewicz, ul. Kochanowskiego 19/3, 59-940 Wňgliniec, 
p) Andrzej Fink, ul. Kochanowskiego 19/4, 59-940 Wňgliniec, 
q) Wiesław Nieckula, ul. Kochanowskiego 19/10, 59-940 Wňgliniec, 
r) Helena Wajda, ul. Kochanowskiego 19/6, 59-940 Wňgliniec, 
s) Irena MoraczyŊska, ul. Kochanowskiego 19/6, 59-940 Wňgliniec, 
t) Robert MoraczyŊski, ul. Kochanowskiego 19/6, 59-940 Wňgliniec, 
u) Konga MoraczyŊska, ul. Kochanowskiego 19/6, 59-940 Wňgliniec, 
v) Zofia Bencer, ul. Kochanowskiego 19/7, 59-940 Wňgliniec, 
w) Zbigniew Bencer, ul. Kochanowskiego 19/7, 59-940 Wňgliniec, 
x) Agnieszka Bencer, ul. Kochanowskiego 19/7, 59-940 Wňgliniec, 
y) Katarzyna Szybko, ul. Kochanowskiego 19/8, 59-940 Wňgliniec, 
z) Norbert Szybko, ul. Kochanowskiego 19/8, 59-940 Wňgliniec, 

aa) Michalina Szybko,ul. Norwida 8/9, Zgorzelec, 
bb) Jadwiga Szalk, ul. Kochanowskiego 19/9, 59-940 Wňgliniec, 
cc) Ewa Szalk, ul. Kochanowskiego 19/9, 59-940 Wňgliniec, 
dd) Zbigniew Szalk, ul. Kochanowskiego 19/9, 59-940 Wňgliniec, 
ee) Agnieszka Szalk, ul. Kochanowskiego 19/9, 59-940 Wňgliniec, 
ff) Katarzyna Szalk, ul. Kochanowskiego 19/9, 59-940 Wňgliniec, 
gg) Alojzy Makowski, ul. Kochanowskiego 1915, 59-940 Wňgliniec, 
1) Oznaczenie nieruchomoŌci, której dotyczy uwaga: dz. 178/13, 178/14, 178/15, 230, obrňb Wňgliniec. 
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2) Symbol terenu w projekcie planu: 30.13KDX, 31Kx. 
3) TreŌń uwagi: budowa ciņgu pieszego na dz. 178/15 lub na dz. 178/14 wzdłuż granicy z dz. 177. 
4) Rozstrzygniňcie: Uwaga nieuwzglňdniona. 
5) Uzasadnienie:  

Propozycja przebiegu ciņgu pieszego przez dz. 178/15 jest nie do zaakceptowania ponieważ taki skrót 
praktycznie nie rozwiņzuje problemu szybszego dojŌcia do centrum miasta, a ponadto przebiega 
przez teren prywatny, praktycznie wzdłuż Ōciany budynku na dz. 178/3.  
Propozycja przebiegu ciņgu pieszego przez dz. 178/14 wzdłuż granicy z dz. 177 powoduje, ze odcinek 
przeznaczony na budowň ciņgu znacznie siň wydłuży, a tym samym możliwoŌń zagospodarowania 
pozostałej czňŌci dz. 178/14 znacznie siň zmniejszy. Dz. 178/14 stanowi własnoŌń Gminy Wňgliniec.  
W propozycji wskazanej w projekcie planu po wydzieleniu ciņgu pieszego o szerokoŌci 4 m pozostała 
czňŌń dz. 178/14 bňdzie mogła byń zagospodarowana na cele budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego. Wydłużenie przebiegu tego ciņgu i włņczenie go do projektowanej drogi 30.12KDX a nie 
do istniejņcej ul. Krótkiej (30.13KDX) spowoduje zwiňkszenie kosztów realizacji tego przejŌcia i stratň 
dla finansów gminnych z tytułu zmniejszenia wartoŌci pozostałej czňŌci dz. 178/14. Skutki takie nie le-
żņ w interesie Gminy Wňgliniec, jako właŌciciela przedmiotowej działki. 

3. Wnoszący uwagę: Mirosław Matuszewski, ul. Wschodnia 16, 59-940 Wňgliniec. 
1) Oznaczenie nieruchomoŌci, której dotyczy uwaga: dz. 168/6, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10. 168/11, 176, 

168/13, 175/1 obrňb Wňgliniec. 
2) Symbol terenu w projekcie planu: 1.26MN. 
3) TreŌń uwagi: zmieniń proponowany podział terenu na działki budowlane w sposób uwzglňdniajņcy 

potrzeby inwestycyjne mieszkaŊców w zakresie zmiany ogrzewania swoich budynków. 
4) Rozstrzygniňcie: Uwaga nieuwzglňdniona. 
5) Uzasadnienie:  

Podziały oznaczone na rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglņdu sņ oznaczeniami 
informacyjnymi a nie obowiņzujņcymi. Wobec powyższego mogņ one byń zmieniane pod warunkiem 
zachowania podstawowych parametrów podziału terenu zawartych w czňŌci tekstowej projektu pla-
nu. Dla zabudowy mieszkaniowej na terenie 1.26MN przyjňto jako minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych, samodzielnych działek budowlanych: 600 m2 dla budynków wolnostojņcych i 400 m2 

dla budynków bliŎniaczych.. Wskazane przez składajņcego uwagň podziały oznaczone sņ na dz. 168/13 
i 175/1 stanowiņcych własnoŌń Gminy Wňgliniec. Jednoznaczne wskazanie tych działek w projekcie 
planu miejscowego wyłņcznie na cele powiňkszenia działek 168/6, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10. 168/11 
nie jest możliwe. Działki te, jako jedne z niewielu wolnych gruntów na terenie miasta WňgliŊca za-
proponowane zostały do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W tym 
celu oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej i możliwoŌci ich uzbrojenia, przewi-
dziano przebieg ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 30.12KDX. Sprzedaż działek nastņpi 
po uchwaleniu planu w trybie jawnego przetargu, do którego bňdņ również mogli przystņpiń miesz-
kaŊcy sņsiadujņcych budynków.  

4. Wnoszący uwagę: Rafał Burda, Os. Parkowe Wzgórze 56, 32-031 Mogilany. 
1) Oznaczenie nieruchomoŌci, której dotyczy uwaga: dz. 231, obrňb Wňgliniec. 
2) Symbol terenu w projekcie planu: 3.15MW, 28.1KDL:1/2. 
3) TreŌń uwagi: zmieniń zapisy dotyczņce iloŌci miejsc parkingowych na 1 miejsce postojowe na każde 

100 m2 rozpoczňtej powierzchni użytkowej usług. 
4) Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona w czňŌci. 
5) Uzasadnienie:  

CzňŌciowe uwzglňdnienie uwagi dotyczņcej zmiany wskaŎnika niezbňdnych miejsc parkingowych dla 
klientów usług na terenach zabudowy usługowej lub usługowo-mieszkaniowej (tereny U i U/M)  
z 30 m2 na 50 m2 powierzchni użytkowej wynika z potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi obiek-
tów usługowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu terenów publicznych przed niekontrolowanym 
parkowaniem klientów korzystajņcych z tych usług. Uwzglňdnienie w pełni uwagi dot. przyjňcia 
wskaŎnika 100 m2 w przypadku obiektów usługowych o wiňkszych powierzchniach użytkowych spo-
wodowałoby znaczņcy przyrost parkujņcych pojazdów poza terenem usługi, co z uwagi na ograniczo-
ne możliwoŌci parkowania w pasie drogi gminnej może powodowań zakłócenia ruchu oraz stwarzań 
zagrożenia dla bezpieczeŊstwa ludzi. 

5. Wnoszący uwagę: Stefania Kasprzak, ul. Karola Wojtyły 17, 59-940 Wňgliniec. 
1) Oznaczenie nieruchomoŌci, której dotyczy uwaga: dz. 39, obrňb Wňgliniec. 
2) Symbol terenu w projekcie planu: 3.11MW. 
3) TreŌń uwagi: umożliwiń budowň parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
4) Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 
5) Uzasadnienie:  

Dz. 39 bňdņca przedmiotem złożonej uwagi znajduje siň w kwartale miasta WňgliŊca oznaczonym 
symbolem 3.11MW, w którym dominuje zabudowa mieszkaniowa o charakterystycznych cechach 
okreŌlonych przede wszystkim jej wysokoŌciņ, geometriņ dachów oraz usytuowaniem w stosunku do 
dróg. Budynki majņ wysokoŌci wynoszņce od 8 do 10 m, liczņ od 2 do 3 kondygnacji użytkowych i sņ 
usytuowane w linii zabudowy przebiegajņcej w odległoŌci ok. 4,0–4,5 m od linii rozgraniczajņcej dróg 
publicznych. Cechy te sņ na tyle istotne dla ładu przestrzennego tej czňŌci miasta WňgliŊca, że w pro-
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jekcie planu przewidziano dla tego kwartału zapisy pozwalajņce na zachowanie charakteru tej zabu-
dowy. Wnioskowana przez składajņcņ uwagň lokalizacja na dz. 39 parterowego budynku mieszkalne-
go nie nawiņzuje do cech tego obszaru. Lokalizacja wŌród sņsiadujņcej zabudowy złożonej z 8−10 me-
trowej wysokoŌci budynków z dachami stromymi o spadkach wynoszņcych od 35° do 45° nowego 
budynku parterowego jest ewidentnym dysonansem zakłócajņcym ład przestrzenny, negatywnie 
wpływajņcym na wyglņd tego obszaru. Podnoszony przez wnoszņcņ uwagň fakt istnienia na zapleczu 
dz. 39 niskiego budynku mieszkalnego nie może byń wziňty pod uwagň, ponieważ jest to adaptowany 
na cele mieszkalne dawny budynek gospodarczy; zabudowa tego typu towarzyszy zabudowie miesz-
kaniowej od strony zapleczy a nie od frontu działek. Dla nowej zabudowy na terenie 3.11 MW ustalo-
no (m.in. na dz. 39) obowiņzujņcņ liniň zabudowy nawiņzujņcņ do usytuowania budynków znajdujņ-
cych siň na działkach sņsiadujņcych. 
Teren 3.11MW objňty jest w projekcie planu strefņ ochrony konserwatorskiej „B”, w której należy 
spełniń szereg wymogów pozwalajņcych na zachowanie cech historycznego charakteru centrum mia-
sta WňgliŊca – zapisy konserwatorskie dla tego obszaru zostały uzgodnione z konserwatorem zabyt-
ków. Wymogi konserwatorskie wymagajņ m.in., aby nowa zabudowa była dostosowana do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego 
współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiņzywań formami współ-
czesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Wymagane jest również, aby wszelkie działania inwe-
stycyjne wymagajņce pozwolenia na budowň, pozwolenia na rozbiórkň obiektu lub zgłoszenia wła-
Ōciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz projekty podziałów geodezyjnych 
w obrňbie tej strefy były uzgadniane z właŌciwņ służbņ ochrony zabytków. Ponieważ wnioskowana 
budowa na dz. 39 parterowego budynku nie spełnia ww. wymogów zasadne jest nieuwzglňdnienie 
uwagi złożonej przez Paniņ Stefaniň Kasprzak. 
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UCHWAŁA NR 299/XLI/10 
 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

 z dnia 23 lipca 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 266/XXXVII/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŎn. zm.) i § 23 ust. 1 
uchwały nr 35/VI/03 Rady Gminy i Miasta Wňgli-
niec z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Statutu 
Gminy i Miasta Wňgliniec (opublikowanej  
w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņ-
skiego Nr 50, poz. 1178, z póŎn. zm.) Rada Miejska 
WňgliŊca uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchyla siň uchwałň Rady Miejskiej Wň-
gliŊca nr 266/XXXVII/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Wňgliniec. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Gminy i Miasta Wňgliniec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 

Przewodniczņca Rady: 
Barbara Drozd 

  


