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UCHWAŁA NR LXV/345/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 sierpnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku  
z uchwałą nr XLIII/242/09 Rady Miejskiej w Ċwie-
bodzicach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdze-
niu zgodnoċci ustaleĉ planu miejscowego ze stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ċwiebodzice uchwala 
sić, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Strzegomskiej w Ċwiebodzicach, obrćb 
Ċródmieċcie 3. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekċcie niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek 
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnićcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1.  W obszarze objćtym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 
1)  MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej i usługowej; 
2)  U – tereny zabudowy usługowej; 
3)  KS – tereny obsługi komunikacyjnej (parkingi); 
4)  E – teren urządzeĉ elektroenergetycznych (sta-

cja transformatorowa); 
5)  KDW – ulice wewnćtrzne. 

2.  Ustalenia w zakresie ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1)  na terenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i usługowej, oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1MW/U, ustala sić możliwoċć 
adaptacji istniejącej zabudowy fabrycznej na ce-
le mieszkaniowe lub usługowe. Modernizacja 
i przebudowa istniejących budynków możliwa 
jest pod warunkiem zachowania obecnej formy 
budynku, a w szczególnoċci jego wysokoċci 
i elewacji. Możliwa jest również realizacja nowej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usłu-
gowej, a także obiektów infrastruktury technicz-

nej i towarzyszących w zakresie: komunikacji 
wewnćtrznej, obiektów małej architektury, zie-
leni towarzyszącej, izolacyjnej oraz ogrodzeĉ. 
Usługi mogą być wbudowane w partery budyn-
ków mieszkalnych lub wolno stojące; 

2)  na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 2U, 3U, 5U, 8U, 
ustala sić możliwoċć adaptacji istniejących 
obiektów na cele usługowe związane z nieuciąż-
liwą działalnoċcią gospodarczą, a także dopusz-
cza sić lokalizacjć funkcji mieszkaniowej. Prze-
budowa i rozbudowa istniejących budynków 
możliwa jest pod warunkiem zachowania obec-
nej formy budynku, a w szczególnoċci jego wy-
sokoċci, elewacji frontowej oraz istniejącej linii 
zabudowy. Możliwa jest również lokalizacja 
nowych obiektów usługowych, w tym obiektu 
handlowego o powierzchni sprzedaży do  
2000 m2, a także obiektów infrastruktury tech-
nicznej i towarzyszących w zakresie: komunika-
cji wewnćtrznej, obiektów małej architektury, 
zieleni towarzyszącej, izolacyjnej oraz ogrodzeĉ; 

3)  na terenach oznaczonych symbolami 4KSi7KS 
ustala sić lokalizacjć parkingów, a także obiek-
tów związanych z obsługą i dozorem parkin-
gów; 

4)  teren oznaczony symbolem 6E − istniejąca sta-
cja transformatorowa wraz z dojazdem. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1)  dla terenu zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i usługowej (oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MW/U), obowiązuje ograni-
czenie poziomu hałasu ustalonego w przepi-
sach szczególnych dla tego rodzaju terenu; 

2)  projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywać do uwarunkowaĉ kulturowych 
regionu, nie może stwarzać dysonansu z oto-
czeniem i winna szanować ċrodowisko natural-
ne, zaleca sić stosowanie architektury inspiro-
wanej charakterem sąsiedniej zabudowy prze-
mysłowej lub dobrej klasy architektury współ-
czesnej; 

3)  zakazuje sić stosowania jako materiałów wy-
koĉczeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeĉ z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

4)  zakazuje sić realizacji obiektów i urządzeĉ, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu; 

5)  obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
urządzeĉ przyjaznych dla ċrodowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeĉ; 

6)  uciążliwoċci wynikające z prowadzonej działal-
noċci gospodarczej nie mogą wykraczać poza 
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granice terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny; 

7)  usuwanie odpadów komunalnych odbywać sić 
bćdzie w systemie gospodarki komunalnej; 

8)  gospodarkć odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalnoċci gospodarczej należy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi; 

9)  nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeĉ 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych. 

4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1)  dla obszaru objćtego planem obowiązują usta-

lenia dla strefy „B” ochrony konserwatorskiej: 
a)  należy zachować zasadnicze elementy histo-

rycznego rozplanowania, 
b)  w przypadku restauracji i modernizacji tech-

nicznej obiektów o wartoċciach kulturowych 
należy dostosować współczesną funkcjć do 
wartoċci obiektów, 

c)  należy dostosować nową zabudowć do hi-
storycznej kompozycji przestrzennej oraz 
otoczenia w zakresie usytuowania, skali, 
sposobu kształtowania bryły i elewacji oraz 
materiałów wykoĉczeniowych i kolorystyki; 
w strefie tej należy prowadzić działalnoċć 
inwestycyjną uwzglćdniając istniejące już 
związki przestrzenne oraz planistyczne, 

d)  obowiązuje wymóg konsultowania i uzgad-
niania z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków wszelkich działaĉ inwestycyjnych 
w zakresie: 
− budowy nowych obiektów kubaturowych, 
− przebudowy, rozbudowy, remontów, 

a także zmiany funkcji obiektów umiesz-
czonych w wykazie zabytków architektury 
i budownictwa, 

− zmian historycznie ukształtowanych 
wnćtrz urbanistycznych, 

− prowadzenia wszelkich prac ziemnych, 
e)  w obiektach zabytkowych należy zachować 

bryłć, formć dachu, wielkoċć oraz tradycyjne 
podziały otworów okiennych i drzwiowych, 
a także zachować pierwotny wystrój elewa-
cji; 

2)  dla obszaru objćtego planem wprowadza sić: 
a)  strefć „OW” obserwacji archeologicznej. 

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym 
obszarze związane z pracami ziemnymi nale-
ży uzgodnić z właċciwymi służbami konser-
watorskimi, co do koniecznoċci prowadzenia 
prac archeologicznych i za pozwoleniem 
właċciwych służb konserwatorskich, 

b)  ochronć osi widokowych – ekspozycji sylwe-
ty starego miasta Ċwiebodzice. Na obszarze 
objćtym planem wyklucza sić możliwoċć 
budowy masztów i urządzeĉ telekomunika-
cyjnych o znacznej wysokoċci, przysłaniają-
cych widok na panoramć miasta; 

3)  ustala sić ochronć obiektów wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków o lokalnych walo-
rach historycznych, kulturowych i krajobrazo-
wych. Dopuszcza sić zmianć w zagospodaro-

waniu terenu łącznie z rozbiórką obiektów gdy 
jest to uzasadnione wymogami technicznymi 
lub planistycznymi, w tym przypadku inwestor 
jest zobowiązany do przekazania Wojewódz-
kiemu Konserwatorowi Zabytków dokumentacji 
obiektu. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: 
1)  niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objćtym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkoċcią, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem; 

2)  na obszarze zabudowy i na terenach komunika-
cji obsługującej zabudowć wyklucza sić lokali-
zacjć urządzeĉ reklamowych wolno stojących, 
nie związanych z prowadzoną działalnoċcią, za-
równo na terenie działki jak i w przyległym pa-
sie drogowym. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu − dla tere-
nów zabudowy ustala sić: 
1)  linić zabudowy minimum 10 m od linii rozgra-

niczającej drogi wojewódzkiej nr 374 na obsza-
rze zabudowanym, a w przypadku wystćpowa-
nia historycznej linii zabudowy, zgodnie z jej 
przebiegiem; 

2)  powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 60% 
powierzchni działki budowlanej; 

3)  wysokoċć nowej zabudowy nieprzekraczającą 
dwóch kondygnacji naziemnych lub 9,0 m; − na 
terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem U; 

4)  wysokoċć nowej zabudowy nieprzekraczającą 
pićć kondygnacji naziemnych − na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MW/U; 

5)  geometria i pokrycie dachu winna nawiązywać 
do istniejącej zabudowy sąsiedniej; 

6)  w zagospodarowaniu działek przeznaczonych 
pod projektowaną zabudowć minimum 20% ich 
powierzchni należy przeznaczyć pod zagospo-
darowanie biologicznie czynne (zieleĉ urządzo-
na, zadrzewienia); 

7)  w zagospodarowaniu terenów należy zapewnić 
odpowiednią liczbć miejsc postojowych dla 
samochodów użytkowników stałych i przeby-
wających czasowo, w tym również miejsca po-
stojowe dla samochodów, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb 
wynikających z przeznaczenia terenu. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie − 
w obszarze objćtym planem nie wystćpują tereny 
lub obiekty objćte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody. 

8.  Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem − nie 
ustala sić szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomoċci. 

9.  Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 
w obszarze objćtym planem nie dopuszcza sić 
realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 
o ochronie ċrodowiska mogą zawsze znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko, a także instalacji po-
wodujących znaczne zanieczyszczenia poszczegól-
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nych elementów przyrodniczych albo ċrodowiska 
jako całoċci, oraz inwestycji mogących wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsićwzić-
cia potencjalnie znacząco oddziaływującego na 
ċrodowisko, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na ċrodowisko wykaże ich znaczące 
oddziaływanie (nie dotyczy urządzeĉ infrastruktury 
technicznej). 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1)  obsługć komunikacyjną obszaru ustala sić ist-

niejącymi dojazdami wewnćtrznymi skomuni-
kowanymi z ulicami: Strzegomską, Fabryczną 
i Młynarską. Ustala sić poszerzenie fragmentu 
ulicy Młynarskiej zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu. Ustala sić możliwoċć lokalizacji 
nowych skrzyżowaĉ i zjazdów po uzgodnieniu 
z właċciwym zarządcą drogi; 

2)  lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym drogi wojewódzkiej nr 374 po 
uzgodnieniu z właċciwym zarządcą drogi; 

3)  zaopatrzenie w energić elektryczną, wodć oraz 
gaz − z sieci miejskich; 

4)  odprowadzanie ċcieków i wód opadowych do 
sieci miejskich. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2, pozostają 
one w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4. Ustala sić stawkć procentową służącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w wysokoċci 30%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Ċwiebodzice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Elżbieta Horodecka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/345/ 
/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 10 sierpnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/345/ 
/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 10 sierpnia 2010 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy i zasadach ich finansowania 
 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również 
w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozć skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego przy ul. Strzegomskiej w Ċwiebodzi-
cach, obrćb Ċródmieċcie 3. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione 
w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na in-
frastrukturć techniczną oraz transformacjć terenu. 
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UCHWAŁA NR LXVI/351/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasićgnić-
ciu opinii Zarządu Powiatu Ċwidnickiego uchwala 
sić, co nastćpuje: 

§ 1. Nastćpujące drogi położone na terenie 
Gminy Ċwiebodzice zalicza sić do kategorii dróg 
gminnych: 
1)  ulica Cicha w Ċwiebodzicach na odcinku długo-

ċci 430 metrów od ulicy Jeleniogórskiej. 
2)  ulica Królowej Elżbiety w Ċwiebodzicach na 

odcinku długoċci 270 metrów od ulicy Bolesła-
wa Chrobrego. 

3)  ulica Przemysłowa w Ċwiebodzicach na odcinku 
długoċci 610 metrów od ulicy Strzegomskiej. 

4)  Plac Dworcowy w Ċwiebodzicach długoċci 140 
metrów od ulicy Kolejowej oraz Plac Dworcowy 
długoċci 120 metrów na odcinku od skrzyżowa-
nia ulicy Kolejowej z ulicą Towarową. 

5)  ulica Jana Mikulicza w Ċwiebodzicach na od-
cinku długoċci 590 metrów od ulicy Władysława 
Sikorskiego do ulicy Długiej. 

6)  ulica Jaċminowa w Ċwiebodzicach na odcinku 
długoċci 250 metrów od ulicy Złotej. 

7)  ulica Kwiatowa w Ċwiebodzicach na odcinku 
długoċci 115 metrów od ulicy Złotej. 

8)  ulica Ogrodowa w Ċwiebodzicach na odcinku 
długoċci 440 metrów od ulicy Jeleniogórskiej. 

9)  Os. Sudeckie w Ċwiebodzicach na odcinku 
długoċci 310 metrów od skrzyżowania ulicy 
Spokojnej z ulicą Zwycićstwa do ulicy Kazi-
mierza Pułaskiego. 

10)  Plac Jana Pawła II w Ċwiebodzicach na odcin-
ku długoċci 85 metrów od ulicy Mikołaja Ko-
pernika do ulicy Stefana Żeromskiego. 

11)  ulica Tćczowa w Ċwiebodzicach na odcinku 
długoċci 95 metrów od ulicy Złotej. 

12)  ulica Wrzosowa w Ċwiebodzicach na odcinku 
długoċci 185 metrów od ulicy Złotej. 

13)  ulica Złota w Ċwiebodzicach na odcinku dłu-
goċci 490 metrów od ulicy Kamiennogórskiej 
do ulicy Cichej. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg 
wymienionych w § 1 przedstawiono na mapach 
stanowiących załączniki od numeru 1 do numeru 
20 niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Ċwiebodzice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Elżbieta Horodecka 

  


