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UCHWAŁA NR XLIII/1339/09 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu 
urbanistycznego Park Grabiszyński we Wrocławiu 

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.1)) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą  
nr LVI/3350/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
5 października 2006 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie zespołu urbani-
stycznego Park Grabiszyński we Wrocławiu (Biule-
tyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10, 
poz. 366) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego 
Park Grabiszyński we Wrocławiu, zwany dalej pla-
nem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku 
planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały.  

2. W planie nie określa się:  
1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych − ze względu na brak takich te-
renów i obiektów;  

2)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów − ze 
względu na brak potrzeby takiego zagospoda-
rowania;  

3)  granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości − ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów;  

4)  granic obszarów wymagających rekultywacji − 
ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów;  

5)  granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
− ze względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów;  

6)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych − ze względu na brak potrzeby wyzna-
czania takich terenów;  

7)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych − ze względu na brak takich pomników  
i ich stref ochronnych.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

1)  dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;  
2)  infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-

nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
płownicze, telekomunikacyjne oraz inne po-
dobne, a także kabiny telefoniczne i anteny 
oraz inne podobne obiekty;  

3)  kondygnacja naziemna – kondygnacja, której 
nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co 
najmniej z jednej strony budynku, znajduje się 
powyżej poziomu projektowanego lub urzą-
dzonego terenu, a także każda, usytuowana 
nad nią kondygnacja;  

4)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca fragment terenu, na wyłącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu budowli; li-
nia ta nie dotyczy podziemnych części obiek-
tów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami 
do budynków, elementów odwodnienia, ele-
mentów wystroju elewacji, schodów prowa-
dzących do budynków, pochylni dla niepełno-
sprawnych i innych podobnych elementów 
budynków, których zasięg może być ograni-
czony w ustaleniach planu;  

5)  nośnik reklamowy – budowla służąca rekla-
mie;  

6)  obowiązująca linia zabudowy – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być usy-
tuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej 
ściany budynku, o ile ustalenia dla terenów 
nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy 
przejść i przejazdów bramowych na poziomie 
terenu;  

7)  obszar zabudowany A – obszar zajęty przez 
rzut na powierzchnię terenu wszystkich kon-
dygnacji naziemnych budynku lub budynków 
w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;  

8)  parking samodzielny jednopoziomowy – jed-
nokondygnacyjna budowla lub budynek prze-
znaczony do przechowywania samochodów;  

9)  parking terenowy otwarty – jednopoziomowe 
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowa-
nie opierające się na gruncie i nie będące 
elementem pasa drogowego;  

10)  przeznaczenie terenu – obiekty, które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie;  

11)  szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny 
szereg drzew, którego przerwanie jest możli-
we na skrzyżowaniach oraz w miejscach do-
jazdu do terenu;  

12)  teren – część obszaru objętego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
na symbolem;  

13)  trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpiecz-
ny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowe, 
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ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice  
w strefach ograniczonej prędkości, ulice  
w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne 
oraz inne podobne;  

14)  wydzielenie wewnętrzne – część terenu ozna-
czona symbolem.  

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  granice obszaru objętego planem, tożsame  
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
dotyczącej zabytków archeologicznych, grani-
cami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej, oraz granicami 
obszaru wymagającego przekształceń;  

2)  linie rozgraniczające tereny;  
3)  symbole terenów;  
4)  granice wydzieleń wewnętrznych;  
5)  symbole wydzieleń wewnętrznych;  
6)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
7)  obowiązujące linie zabudowy;  
8)  odcinki dojazdu do terenu;  
9)  odcinki dojścia do terenu;  

10)  przejścia i przejazdy bramowe;  
11)  budynki o odrębnych ustaleniach wraz z sym-

bolem;  
12)  nawierzchnie do specjalnego opracowania;  
13)  granice ochrony konserwatorskiej wraz  

z symbolem;  
14)  dobra kultury współczesnej.  

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik 
nr 2 do uchwały.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały.  

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 4 do uchwały.  

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu:  

1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-
leży przez to rozumieć jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków, wraz z obiektami towarzyszącymi, niena-
leżącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, w tym budynkami gospodarczymi;  

2)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – na-
leży przez to rozumieć budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierający więcej niż 2 miesz-
kania lub ich zespół, a także części budynków 
niemieszkalnych, w których znajdują się wię-
cej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu;  

3)  handel detaliczny małopowierzchniowy A – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni sprze-
daży nie większej niż 400 m2, oraz punkty 

sprzedaży zakładów, gier losowych oraz lote-
ryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do innej 
kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem 
stacji paliw;  

4)  gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące dzia-
łalności kateringowej, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

5)  obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

6)  pracownie artystyczne – należy przez to rozu-
mieć pomieszczenia lub budynki wyspecjali-
zowane do potrzeb tworzenia utworów arty-
stycznych, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

7)  biura – należy przez to rozumieć budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działalność 
związaną z zarządzaniem, działaniem organi-
zacji, doradztwem, finansami, ubezpieczenia-
mi, projektowaniem, obsługą nieruchomości, 
wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem 
interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, 
archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, 
reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług 
turystycznych poza udzielaniem noclegów, 
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, in-
formatyką, przygotowywaniem programów 
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem 
przesyłek, administracją, wymiarem sprawie-
dliwości, zarządzaniem obroną narodową, po-
licją, strażą pożarną i służbami ochrony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a także podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach należących do innych kategorii prze-
znaczenia terenu;  

8)  obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć 
budynki niemieszkalne zakwaterowania tury-
stycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, 
gospody, schroniska turystyczne, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

9)  usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, rymar-
skich, fotograficznych, introligatorskich, poli-
graficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-
skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 
pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punk-
ty napraw artykułów użytku osobistego i użyt-
ku domowego, studia wizażu i odchudzania, 
łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pral-
nie, punkty wynajmu i wypożyczania przed-
miotów ruchomych, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  
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10)  szpitale – należy przez to rozumieć obiekty 
opieki zdrowotnej, w których udziela się cało-
dobowych świadczeń zdrowotnych, w tym 
szpitale, prewentoria, sanatoria, zakłady opie-
kuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-
opiekuńcze, ośrodki terapii uzależnień, izby 
wytrzeźwień, hospicja, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

11)  poradnie medyczne – należy przez to rozumieć 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, za-
kłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodaw-
stwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedycz-
ne, a także obiekty do nich podobne, nienale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

12)  pracownie medyczne – należy przez to rozu-
mieć pracownie diagnostyki medycznej, prote-
tyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie 
ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku 
kostnego, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

13)  żłobki;  
14)  obiekty pomocy społecznej – należy przez to 

rozumieć domy dziecka, domy seniora, domy 
pomocy społecznej, obiekty pogotowi opie-
kuńczych, schroniska dla bezdomnych, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

15)  edukacja – należy przez to rozumieć przed-
szkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

16)  obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiekty, w których prowa-
dzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupeł-
niające, w tym kursy i szkolenia oraz działal-
ność wspomagająca proces nauczania, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, w tym szkoły, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

17)  uczelnie wyższe;  
18)  obiekty naukowe i badawcze – należy przez to 

rozumieć obiekty, w których prowadzi się dzia-
łalność naukową lub badawczą, w tym labora-
toria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

19)  obiekty penitencjarne – należy przez to rozu-
mieć areszty, więzienia, zakłady poprawcze, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

20)  obiekty wystawienniczo–targowe – należy 
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymi,  
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

21)  produkcja;  
22)  produkcja drobna – należy przez to rozumieć 

niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 

działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, 
lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne  
i tym podobne, w tym obiekty przystosowane 
do przyjmowania klientów, wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

23)  magazyny i handel hurtowy – należy przez to 
rozumieć obiekty służące do składowania, sor-
towania, konfekcjonowania, sprzedaży hurto-
wej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towa-
rów, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wy-
łączeniem giełd towarowych, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

24)  obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć 
obiekty służące obsłudze pojazdów, w tym 
myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty 
wymiany oleju, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

25)  naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć 
obiekty służące naprawie pojazdów, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

26)  obiekty do parkowania;  
27)  telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną  
i radiową, w tym centrale telefoniczne radio-
komunikacyjne, stacje bazowe telefonii ko-
mórkowej, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

28)  zbiórka odpadów;  
29)  zieleń parkowa;  
30)  skwery;  
31)  ogrody tematyczne – należy przez to rozumieć 

ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne lub 
inne parki z określonym tematem, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do 
innej kategorii przeznaczenia terenu;  

32)  place zabaw;  
33)  terenowe urządzenia sportowe – należy przez 

to rozumieć niekryte urządzenia do uprawia-
nia sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

34)  kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami 
towarzyszącymi, nienależącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

35)  łąki rekreacyjne;  
36)  cmentarze;  
37)  wody powierzchniowe – należy przez to rozu-

mieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związa-
nymi z nimi obszarami, w tym służącymi do 
przeprowadzenia wód powodziowych, budow-
le hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży  
i bulwarów, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

38)  linie kolejowe;  
39)  stacje i przystanki kolejowe;  
40)  ulice;  
41)  place;  
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42)  drogi wewnętrzne;  
43)  węzeł integracyjny – należy przez to rozumieć 

wielofunkcyjny obiekt lub zespół obiektów 
stanowiący całość funkcjonalno-przestrzenną, 
który pełni rolę obsługująco-integrującą dla 
pasażerów transportu publicznego i umożliwia 
im wybór środka transportu;  

44)  ciągi piesze;  
45)  ciągi rowerowe;  
46)  ciągi pieszo-rowerowe;  
47)  pętle transportu publicznego;  
48)  stacje transformatorowe;  
49)  stacje gazowe;  
50)  urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

51)  urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,  
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

52)  urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

53)  szalety.  
2. Ustala się następujące grupy kategorii prze-

znaczenia terenu:  
1)  infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kate-

gorie:  
a)  place,  
b)  drogi wewnętrzne,  
c)  ciągi piesze,  
d)  ciągi rowerowe,  
e)  ciągi pieszo-rowerowe;  

2)  urządzenia infrastruktury technicznej − grupa 
obejmuje kategorie:  
a)  stacje transformatorowe,  
b)  stacje gazowe,  
c)  urządzenia wodociągowe,  
d)  urządzenia kanalizacyjne,  
e)  urządzenia telekomunikacyjne.  

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń  
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  
§ 5. Obowiązują następujące ustalenia doty-

czące ukształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:  

1)  wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, 
posadowionej na terenie, mierzony od poziomu 
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, 
nie może być większy niż 20 m, o ile ustalenia 
dla terenów nie stanowią inaczej;  

2)  stacje bazowe telefonii komórkowej dopusz-
cza się wyłącznie na budynkach, których wy-
miar pionowy, mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie 
może być mniejszy niż 18 m, o ile ustalenia 
dla terenów nie stanowią inaczej;  

3)  wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją 
wsporczą zamocowaną na budynku lub bu-
dowli przekrytej dachem, mierzony od pozio-
mu dachu tego budynku lub budowli przy tej 
konstrukcji do jej najwyższego punktu, nie 
może być większy niż 1/3 wymiaru pionowego 
tego budynku lub budowli mierzonego od po-
ziomu tego terenu do najwyższego punktu po-
krycia dachu, lecz nie większy niż 10 m, o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;  

4)  wolno stojące nośniki reklamowe dopuszcza 
się wyłącznie na terenach oznaczonych sym-
bolami: 1U, 7AG, 2KDL/1, 4KDTA, 5KDS oraz 
1KDZ wyłącznie wzdłuż 4KDTA;  

5)  nośniki reklamowe, o których mowa w pkt 4, 
dopuszcza się pod następującymi warunkami:  
a)  powierzchnia tablicy nie może być większa 

niż 9 m2,  
b)  odległość pomiędzy nośnikami reklamo-

wymi na tym samym terenie nie może być 
mniejsza niż 40 m;  

6)  nośniki reklamowe na elewacjach budynku 
dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczo-
nych symbolami: 1U, 2U, 5UN, 7AG, 8MW, 
9MW, 10MW, 11MW i 5KDS, z zastrzeżeniem 
pkt 7;  

7)  nośniki reklamowe na terenach 8MW i 9MW, 
o których mowa w pkt 6, dopuszcza się wy-
łącznie na ścianach szczytowych budynków;  

8)  powierzchnia tablicy nośników reklamowych, 
o których mowa w pkt 6, nie może być więk-
sza niż 4,5 m2;  

9)  dopuszcza się wolno stojące obiekty służące 
informacji o obiektach historycznych i infor-
macji turystycznej;  

10)  wysokość obiektów, o których mowa w pkt 9, 
nie może być większa niż 3 m;  

11)  dopuszcza się nośniki reklamowe stanowiące 
elementy wyposażenia przystanków transpor-
tu publicznego;  

12)  ustalenia dla terenów w zakresie powierzchni 
terenu biologicznie czynnego nie dotyczą dzia-
łek przeznaczonych pod infrastrukturę drogo-
wą i urządzenia infrastruktury technicznej.  

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania środowiska i krajo-
brazu oraz ochrony przyrody:  
1)  tereny oznaczone symbolami: 8MW, 9MW, 

10MW i 11MW należą do terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkiwania 
zbiorowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed 
hałasem;  

2)  na powierzchniach niezabudowanych i nie-
utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni.  

§ 7. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 
zespół zabudowy przy ulicach: Grabiszyńskiej, 
Fiołkowej, Nasturcjowej i Aleksandra Ostrowskie-
go, w granicach ochrony konserwatorskiej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1.  

2. Przedmiotem ochrony w zespole, o którym 
mowa w ust. 1 są:  
1)  obrzeżny układ zabudowy;  
2)  gabaryt zespołu zabudowy;  
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3)  forma budynków, usytuowanych w wydziele-
niach wewnętrznych oznaczonych symbolem A.  

3. Obejmuje się ochroną konserwatorską 
Cmentarz Żołnierzy Polskich, jako dobro kultury 
współczesnej, w granicach ochrony konserwator-
skiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.  

4. Przedmiotem ochrony obiektu, o którym 
mowa w ust. 3 są:  
1)  forma pomnika;  
2)  ukształtowanie wzgórza.  

5. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, 
dotyczącą zabytków archeologicznych na całym 
obszarze objętym planem.  

6. W strefie, o której mowa w ust. 5, prowa-
dzenie prac ziemnych należy opiniować z właści-
wymi służbami ochrony zabytków.  

7. W obrębie stanowisk archeologicznych, 
wskazanych na rysunku planu oraz w przypadku 
odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym 
obszarze objętym planem, należy przeprowadzić 
badania archeologiczne za pozwoleniem właści-
wych służb ochrony zabytków.  

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące zasad scalania i podziału nieruchomości:  
1)  dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 

nieruchomości;  
2)  powierzchnia działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż 2 m2 .  

§ 9. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wy-
łącznie od terenów przyległych ulic zbiorczych, 
lokalnych i dojazdowych, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inaczej.  

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce parkowania pojazdów:  
1)  obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych, towarzyszące poszczególnym 
kategoriom przeznaczenia terenu, co najmniej 
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wskaźnikami:  
a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

− 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,  
b)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego A – 25 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni sprzedaży,  

c)  dla gastronomii – 15 miejsc postojowych na 
1000 m2 powierzchni sprzedaży,  

d)  obiektów upowszechniania kultury, poradni 
medycznych i pracowni medycznych –  
10 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

e)  dla biur – 15 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej,  

f)  dla obiektów hotelowych – 40 miejsc posto-
jowych na 100 pokoi hotelowych,  

g)  dla szpitali – 15 miejsc postojowych na  
1000 m2 powierzchni użytkowej,  

h)  dla edukacji – 5 miejsc postojowych na  
1 oddział,  

i)  dla uczelni wyższych – 25 miejsc postojo-
wych na 100 stanowisk pracy i studentów,  

j)  dla obiektów kształcenia dodatkowego –  
15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

k)  dla obiektów naukowych i badawczych –  
20 miejsc postojowych na 100 stanowisk 
pracy,  

l)  dla produkcji – 25 miejsc postojowych na 
100 stanowisk pracy,  

m)  dla magazynów i handlu hurtowego –  
15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

n)  dla krytych urządzeń sportowych – 15 miejsc 
postojowych na 100 miejsc użytkowych  
i miejsc dla widzów,  

o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;  
2)  miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 

należy sytuować na terenie i na działce budow-
lanej, na których usytuowany jest obiekt, któ-
remu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia dla 
terenów nie stanowią inaczej;  

3)  parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne.  

§ 10. Wyznacza się granice obszaru rehabilita-
cji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicz-
nej, tożsame z granicami obszaru objętego pla-
nem.  

§ 11. Wyznacza się granice obszaru wymaga-
jącego przekształceń, tożsame z granicami obszaru 
objętego planem.  

§ 12. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące systemów infrastruktury technicznej:  
1)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
2)  zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie  

z sieci wodociągowej;  
3)  odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;  
4)  sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza się 

wyłącznie jako podziemne.  

§ 13. Następujące tereny ustala się jako obsza-
ry przeznaczone na cele publiczne: 12ZP, 13Z, 14Z, 
15ZC, 16WS/1, 16WS/2, 1KDZ, 2KDL/1, 2KDL/2, 
3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3, 4KDTA i 5KDS.  

§ 14. Określa się wysokość stawki procento-
wej, na podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla:  
1)  terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U, 

4UT, 5UN i 7AG na 30%;  
2)  terenów oznaczonych symbolami: 6SP, 8MW, 

9MW, 10MW i 11MW na 3%;  
3)  pozostałych terenów na 0,1%.  

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów  
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1U ustala się przeznaczenie:  
1)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
2)  gastronomia;  
3)  obiekty upowszechniania kultury;  
4)  pracownie artystyczne;  
5)  biura;  
6)  obiekty hotelowe;  
7)  usługi drobne;  
8)  szpitale, z zastrzeżeniem ust. 2;  
9)  poradnie medyczne;  

10)  pracownie medyczne;  
11)  obiekty kształcenia dodatkowego;  
12)  uczelnie wyższe;  
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13)  obiekty naukowe i badawcze;  
14)  produkcja drobna;  
15)  obiekty do parkowania;  
16)  telekomunikacja;  
17)  infrastruktura drogowa;  
18)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia szpitale dopuszcza 
się wyłącznie szpitale.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 25 m,  
b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 

wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
nie może być mniejszy niż 7 m;  

2)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%;  

3)  szpitale dopuszcza się wyłącznie jako obiekty 
posiadające nie więcej niż 20 łóżek;  

4)  produkcję drobną dopuszcza się wyłącznie jako 
obiekty o powierzchni użytkowej nie większej 
niż 500 m2;  

5)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 15% powierzchni działki 
budowlanej, przy czym co najmniej 80% po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić teren z nawierzchnią ziemną urządzoną 
w sposób zapewniający naturalną wegetację.  

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U ustala się przeznaczenie:  

1)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
2)  gastronomia;  
3)  obiekty upowszechniania kultury;  
4)  pracownie artystyczne;  
5)  biura;  
6)  obiekty hotelowe;  
7)  usługi drobne;  
8)  szpitale, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
9)  poradnie medyczne;  

10)  pracownie medyczne;  
11)  żłobki;  
12)  edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
13)  obiekty kształcenia dodatkowego;  
14)  uczelnie wyższe;  
15)  obiekty naukowe i badawcze;  
16)  produkcja drobna;  
17)  obiekty do parkowania;  
18)  telekomunikacja;  
19)  infrastruktura drogowa;  
20)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  szpitale dopuszcza się wyłącznie szpitale;  
2)  edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola, 

a także obiekty do nich podobne.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 25 m,  

b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 
wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
od strony terenu 2KDL/2, nie może być 
mniejszy niż 12 m;  

2)  dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawędzi 
zewnętrznej ściany budynku od obowiązującej 
linii zabudowy w głąb obszaru, na którym do-
puszcza się wznoszenie budynków, na odle-
głość nie większą niż 6 m;  

3)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%;  

4)  szpitale dopuszcza się wyłącznie jako obiekty 
posiadające nie więcej niż 20 łóżek;  

5)  produkcję drobną dopuszcza się wyłącznie jako 
obiekty o powierzchni użytkowej nie większej 
niż 500 m2;  

6)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 15% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 80% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić teren z nawierzchnią ziemną urządzo-
ną w sposób zapewniający naturalną wegeta-
cję.  

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3U ustala się przeznaczenie:  
1)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
2)  gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2;  
3)  biura;  
4)  obiekty do parkowania;  
5)  infrastruktura drogowa;  
6)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia gastronomia do-
puszcza się wyłącznie restauracje, bary i kawiarnie.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 11 m,  
b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 

wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
nie może być mniejszy niż 7 m;  

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy oraz ustalenia 
zawarte w pkt 1, nie dotyczą budynku oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem X;  

3)  dla budynku, o którym mowa w pkt 2, dopusz-
cza się wyłącznie roboty budowlane polegające 
na przebudowie, remoncie, montażu i rozbiór-
ce;  

4)  liczba kondygnacji naziemnych nie może być 
mniejsza niż 2 na co najmniej 80% obszaru za-
budowanego A;  

5)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%;  

6)  biura dopuszcza się wyłącznie powyżej pierw-
szej kondygnacji naziemnej;  

7)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 15% powierzchni 
działki budowlanej.  

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 
od terenu 1KDZ oraz od terenu 3KDD/2 przez tere-
ny 10MW i 11MW wyłącznie do obiektów do par-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 37 – 3770 – Poz. 510 

 

kowania usytuowanych w wydzieleniu wewnętrz-
nym oznaczonym symbolem A.  

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4UT ustala się przeznaczenie:  

1)  gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
2)  obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
3)  zieleń parkowa;  
4)  ogrody tematyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;  
5)  place zabaw;  
6)  terenowe urządzenia sportowe;  
7)  wody powierzchniowe;  
8)  obiekty do parkowania;  
9)  infrastruktura drogowa;  

10)  urządzenia infrastruktury technicznej.  
2. W ramach przeznaczenia:  

1)  gastronomia nie dopuszcza się stołówek oraz 
obiektów służących działalności kateringowej;  

2)  obiekty hotelowe dopuszcza się wyłącznie hotele;  
3)  ogrody tematyczne nie dopuszcza się ogrodów 

zoologicznych i botanicznych.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 12 m;  

2)  na nie więcej niż 40% powierzchni obszaru za-
budowanego budynku, jego wymiar pionowy 
mierzony od poziomu terenu do najwyższego 
punktu pokrycia dachu, nie może być większy 
niż 16 m;  

3)  wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem, posadowionej na terenie, mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyższe-
go punktu, nie może być większy niż 12 m;  

4)  liczba kondygnacji naziemnych nie może być 
większa niż 4;  

5)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 20%;  

6)  ogrodzenie powyżej 0,6 m od poziomu terenu 
dopuszcza się wyłącznie jako ażurowe o łącznej 
powierzchni otworów nie mniejszej niż 60% 
powierzchni ażurowej części ogrodzenia między 
słupami;  

7)  obowiązują co najmniej dwa wejścia na teren 
12ZP w odległości od siebie nie mniejszej niż 
100 m;  

8)  co najmniej jedno wejście na teren 12ZP, o któ-
rych mowa w pkt 7, obowiązuje na odcinku doj-
ścia do terenu, w miejscu wskazanym na rysunku;  

9)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 50% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 25% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić teren z nawierzchnią ziemną urządzo-
ną w sposób zapewniający naturalną wegeta-
cję.  

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 
od terenu 1KDZ przez teren 13Z.  

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5UN ustala się przeznaczenie:  
1)  edukacja;  
2)  uczelnie wyższe;  

3)  obiekty do parkowania;  
4)  infrastruktura drogowa;  
5)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 25 m,  
b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 

wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
od strony terenu 2KDL/2, nie może być 
mniejszy niż 12 m;  

2)  dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawędzi 
zewnętrznej ściany budynku od obowiązującej 
linii zabudowy w głąb obszaru, na którym do-
puszcza się wznoszenie budynków, na odle-
głość nie większą niż 6 m;  

3)  obowiązują szpalery drzew wzdłuż terenów 7AG 
i 8MW, jak na rysunku planu;  

4)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 60%, z zastrzeżeniem pkt 6;  

5)  obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie 
jako towarzyszące przeznaczeniom edukacja  
i uczelnie wyższe;  

6)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A 
obiektów do parkowania w powierzchni działki 
budowlanej nie może być większy niż 8%;  

7)  powierzchnia parkingu terenowego otwartego 
nie może stanowić więcej niż 15% powierzchni 
działki budowlanej;  

8)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 25% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 80% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić teren z nawierzchnią ziemną urządzo-
ną w sposób zapewniający naturalną wegeta-
cję.  

3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 
od terenu 2KDL/2 oraz od terenu 3KDD/2 na odcin-
ku wskazanym na rysunku planu.  

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6SP ustala się przeznaczenie:  
1)  obiekty penitencjarne;  
2)  obiekty do parkowania;  
3)  infrastruktura drogowa;  
4)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 25 m, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;  

2)  w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
symbolem A, wymiar pionowy budynku lub 
budowli przekrytej dachem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 
dachu, z wyjątkiem wież strażniczych będących 
elementem ogrodzenia, nie może być większy 
niż 11 m;  

3)  w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
symbolem B, wymiar pionowy budynku lub 
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budowli przekrytej dachem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 
dachu, z wyjątkiem wież strażniczych będących 
elementem ogrodzenia, nie może być większy 
niż 5 m;  

4)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%;  

5)  nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy 
wież strażniczych będących elementem ogro-
dzenia;  

6)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej, przy czym co najmniej 80% powierzch-
ni terenu biologicznie czynnego musi stanowić te-
ren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób 
zapewniający naturalną wegetację.  

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7AG ustala się przeznaczenie:  

1)  produkcja;  
2)  produkcja drobna;  
3)  magazyny i handel hurtowy;  
4)  obsługa pojazdów;  
5)  naprawa pojazdów;  
6)  obiekty do parkowania;  
7)  telekomunikacja;  
8)  zbiórka odpadów;  
9)  obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  

10)  biura;  
11)  gastronomia;  
12)  pracownie artystyczne;  
13)  usługi drobne;  
14)  poradnie medyczne;  
15)  pracownie medyczne;  
16)  żłobki;  
17)  edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
18)  obiekty kształcenia dodatkowego;  
19)  uczelnie wyższe;  
20)  obiekty naukowe i badawcze;  
21)  obiekty wystawienniczo-targowe;  
22)  kryte urządzenia sportowe;  
23)  terenowe urządzenia sportowe;  
24)  infrastruktura drogowa;  
25)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  obiekty hotelowe dopuszcza się wyłącznie hote-

le;  
2)  edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola, 

a także obiekty do nich podobne.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie 
może być większy niż 25 m, z zastrzeżeniem 
pkt 2;  

2)  w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
symbolem A wymiar pionowy budynku lub 
budowli przekrytej dachem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 
dachu, nie może być większy niż 12 m;  

3)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 70%;  

4)  obowiązują szpalery drzew wzdłuż terenu 5UN 
i 2KDL/1, jak na rysunku planu;  

5)  obsługi pojazdów i naprawy pojazdów nie do-
puszcza się w wydzieleniu wewnętrznym 
oznaczonym symbolem B;  

6)  magazyny i handel hurtowy dopuszcza się wy-
łącznie w budynku;  

7)  zbiórkę odpadów dopuszcza się wyłącznie  
w budynku, jako punkt zbiórki i skupu odpa-
dów;  

8)  wolno stojące anteny i stacje bazowe telefonii 
komórkowej dopuszcza się wyłącznie poza:  
a)  wydzieleniami wewnętrznymi A i B,  
b)  pasem o szerokości 100 m przyległym do 

terenu 2KDL/1,  
c)  pasem o szerokości 50 m przyległym do te-

renu 2U;  
9)  wymiar pionowy budowli, o których mowa  

w pkt 8, mierzony od poziomu terenu przy bu-
dowli do jej najwyższego punktu, nie może 
być większy niż 35 m;  

10)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 15% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 
80% powierzchni terenu biologicznie czynne-
go musi stanowić teren z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający naturalną 
wegetację.  
4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 

od terenu 2KDL/1 oraz od terenu 2KDL/2 przez te-
ren 2U i od terenu 3KDD/2 wyłącznie do urządzeń 
infrastruktury technicznej w wydzieleniu we-
wnętrznym B.  

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8MW ustala się przeznaczenie:  

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
3)  biura;  
4)  usługi drobne;  
5)  poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2;  
6)  telekomunikacja;  
7)  place zabaw;  
8)  terenowe urządzenia sportowe;  
9)  obiekty do parkowania;  

10)  infrastruktura drogowa;  
11)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia poradnie medycz-
ne dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie  
i paramedyczne.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 21 m,  
b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 

wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
nie może być mniejszy niż 12 m,  

z zastrzeżeniem pkt 2;  
2)  w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych 

symbolem A i B, wymiar pionowy budynku lub 
budowli przekrytej dachem mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 
dachu, nie może być większy niż 5 m;  
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3)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej, w wydziele-
niu wewnętrznym B, nie może być większy niż 
20%;  

4)  w wydzieleniach wewnętrznych A dopuszcza się 
wyłącznie przeznaczenia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 2−5;  

5)  w wydzieleniu wewnętrznym B dopuszcza się 
wyłącznie przeznaczenia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 7−11;  

6)  poza wydzieleniami wewnętrznymi A i B do-
puszcza się wyłącznie przeznaczenia, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 9−11;  

7)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego może 
być mniejsza niż 25%, z wyjątkiem wydzielenia 
wewnętrznego B, w którym musi ona stanowić co 
najmniej 60% powierzchni działki budowlanej, 
przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu 
biologicznie czynnego musi stanowić teren z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapew-
niający naturalną wegetację.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  
1)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 2KDL/2 i 3KDD/2, z zastrzeżeniem pkt 2;  
2)  obowiązuje co najmniej jeden dojazd do terenu 

od strony 2KDL/2 na odcinku wskazanym na ry-
sunku planu;  

3)  dopuszcza się wyłącznie parkingi terenowe 
otwarte i parkingi podziemne;  

4)  na terenie nie obowiązują ustalenia dotyczące 
parkowania pojazdów określone w § 9 ust. 2  
pkt 1 i 2.  

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9MW ustala się przeznaczenie:  

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
3)  biura;  
4)  usługi drobne;  
5)  poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
6)  edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
7)  obiekty upowszechniania kultury;  
8)  obiekty kształcenia dodatkowego;  
9)  żłobki;  

10)  telekomunikacja;  
11)  obiekty do parkowania;  
12)  place zabaw;  
13)  terenowe urządzenia sportowe;  
14)  infrastruktura drogowa;  
15)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie 

przychodnie, gabinety lekarskie i paramedyczne;  
2)  edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola  

a także obiekty do nich podobne.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 21 m,  
b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 

wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
nie może być mniejszy niż 12 m,  

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;  

2)  w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych 
symbolem A i B, wymiar pionowy budynku lub 
budowli przekrytej dachem mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 
dachu, nie może być większy niż 5 m;  

3)  w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym 
symbolem C, wymiar pionowy budynku lub 
budowli przekrytej dachem mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 
dachu, nie może być większy niż 8 m;  

4)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż:  
a)  15% w wydzieleniu wewnętrznym B,  
b)  40% w wydzieleniu wewnętrznym C;  

5)  w wydzieleniach wewnętrznych A dopuszcza się 
wyłącznie przeznaczenia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 2−5;  

6)  w wydzieleniu wewnętrznym B dopuszcza się 
wyłącznie przeznaczenia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 11−15;  

7)  w wydzieleniu wewnętrznym C dopuszcza się 
wyłącznie przeznaczenia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 6−9 i 11−15;  

8)  poza wydzieleniami wewnętrznymi A, B i C do-
puszcza się wyłącznie przeznaczenia, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, 10, 11, 14 i 15;  

9)  wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją 
wsporczą zamocowaną na budynku lub budowli 
przekrytej dachem, w wydzieleniu wewnętrz-
nym C, mierzony od poziomu dachu tego bu-
dynku lub budowli przy tej konstrukcji do jej 
najwyższego punktu, nie może być większy niż 
3 m;  

10)  obowiązują przejścia i przejazdy bramowe  
w miejscach oznaczonych na rysunku planu;  

11)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
może być mniejsza niż 25%, z wyjątkiem wy-
dzieleń wewnętrznych B i C, w których musi 
ona stanowić co najmniej 50% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 
80% powierzchni terenu biologicznie czynne-
go musi stanowić teren z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający naturalną 
wegetację.  
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  
1)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 2KDL/2 i 3KDD/2;  
2)  dopuszcza się wyłącznie parkingi terenowe 

otwarte i parkingi podziemne;  
3)  na terenie nie obowiązują ustalenia dotyczące 

parkowania pojazdów określone w § 9 ust. 2  
pkt 1 i 2.  

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10MW ustala się przeznaczenie:  

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
3)  biura;  
4)  usługi drobne;  
5)  poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
6)  żłobki;  
7)  obiekty pomocy społecznej, z zastrzeżeniem 

ust. 2 pkt 2;  
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8)  edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;  
9)  obiekty do parkowania;  

10)  telekomunikacja;  
11)  place zabaw;  
12)  infrastruktura drogowa;  
13)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie 

przychodnie, gabinety lekarskie i paramedyczne;  
2)  obiekty pomocy społecznej dopuszcza się wy-

łącznie domy seniora;  
3)  edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola  

a także obiekty do nich podobne.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 21 m,  
b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 

wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
nie może być mniejszy niż 12 m,  

z zastrzeżeniem pkt 2;  
2)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu dla obiek-
tów urządzeń infrastruktury technicznej, nie 
może być większy niż 5 m;  

3)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 40%;  

4)  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do-
puszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrz-
nym oznaczonym symbolem A;  

5)  przeznaczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3−6, 
dopuszcza się wyłącznie na pierwszej kondy-
gnacji naziemnej;  

6)  obowiązują odrębne wejścia do części mieszkal-
nej budynków wielorodzinnych i do obiektów  
o przeznaczeniach, o których mowa w pkt 5;  

7)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej, przy czym co najmniej 80% powierzch-
ni terenu biologicznie czynnego musi stanowić te-
ren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób 
zapewniający naturalną wegetację;  

8)  ustalenia, o których mowa w pkt 1, 3, 5 i 7 nie 
dotyczą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

9)  dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
obowiązują następujące ustalenia:  
a)  dopuszcza się wyłącznie roboty budowlane 

polegające na przebudowie, remoncie, od-
budowie, montażu i rozbiórce,  

b)  w ramach lokalu użytkowego dopuszcza się 
wyłącznie przeznaczenia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 3 i 5.  

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 
od terenu 3KDD/2.  

5. W wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
symbolem A nie obowiązują ustalenia dotyczące 
parkowania pojazdów określone w § 9 ust. 2 pkt 1 
lit. d, e oraz pkt 2.  

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 11MW ustala się przeznaczenie:  

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  

2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
3)  biura;  
4)  usługi drobne;  
5)  poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
6)  obiekty kształcenia dodatkowego;  
7)  edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
8)  obiekty do parkowania;  
9)  telekomunikacja;  

10)  place zabaw;  
11)  infrastruktura drogowa;  
12)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie 

przychodnie, gabinety lekarskie i paramedyczne;  
2)  edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola  

a także obiekty do nich podobne.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem mierzony od poziomu terenu do:  
a)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 40 m,  
b)  najwyżej położonej górnej krawędzi gzymsu 

wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, 
nie może być mniejszy niż 30 m,  

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;  
2)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej 

dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu pokrycia dachu, dla obiektów  
w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych 
symbolem A, nie może być większy niż 11 m;  

3)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu dla obiek-
tów urządzeń infrastruktury technicznej, nie 
może być większy niż 5 m;  

4)  w wydzieleniach wewnętrznych A dopuszcza się 
wyłącznie przeznaczenia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 8−12;  

5)  przeznaczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2−6 
dopuszcza się wyłącznie na pierwszej kondy-
gnacji naziemnej;  

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy 
budynku stacji transformatorowej;  

7)  obowiązują odrębne wejścia do części miesz-
kalnej budynków wielorodzinnych i do obiek-
tów o przeznaczeniu, o którym mowa pkt 5;  

8)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 30% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 80% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić teren z nawierzchnią ziemną urządzo-
ną w sposób zapewniający naturalną wegeta-
cję.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  
1)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenu 3KDD/2 przez teren 10MW;  
2)  miejsca postojowe, o których mowa w § 9 ust. 2 

pkt 1 należy sytuować na terenie i na działce 
budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, 
któremu te miejsca towarzyszą lub na terenie 
3U w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
symbolem A.  
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§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 12ZP ustala się przeznaczenie:  

1)  zieleń parkowa;  
2)  place zabaw;  
3)  terenowe urządzenia sportowe;  
4)  łąki rekreacyjne;  
5)  wody powierzchniowe;  
6)  ciągi piesze;  
7)  ciągi rowerowe;  
8)  ciągi pieszo-rowerowe;  
9)  cmentarze;  

10)  obiekty do parkowania;  
11)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
12)  szalety.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 6 m;  

2)  cmentarze dopuszcza się wyłącznie w wydziele-
niach wewnętrznych oznaczonych symbolem B;  

3)  obiekty do parkowania pojazdów samochodo-
wych, stacje transformatorowe dopuszcza się 
wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym ozna-
czonym symbolem A;  

4)  obiekty do parkowania pojazdów samochodo-
wych dopuszcza się wyłącznie jako parkingi te-
renowe otwarte i parkingi podziemne;  

5)  obowiązuje kontynuacja ciągów pieszych i ro-
werowych z obszarów poza planem, z miejsc 
wskazanych na rysunku jako odcinki dojścia do 
terenu;  

6)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 75% powierzchni te-
renu;  

7)  ustalenie, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy 
wydzieleń wewnętrznych A i B.  

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 13Z ustala się przeznaczenie:  
1)  zieleń parkowa;  
2)  skwery;  
3)  obiekty do parkowania;  
4)  infrastruktura drogowa;  
5)  urządzenia telekomunikacyjne.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia zagospodarowania 
terenu:  
1)  obowiązuje dojazd do terenu 4UT;  
2)  obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie 

jako parkingi terenowe otwarte;  
3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

musi stanowić co najmniej 30% powierzchni te-
renu.  

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 14Z ustala się przeznaczenie:  
1)  zieleń parkowa;  
2)  infrastruktura drogowa;  
3)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 5 m;  

2)  obowiązuje droga wewnętrzna łącząca tereny 
15ZC i 16WS/2 w miejscu wskazanym na rysun-
ku planu jako odcinek dojścia do terenu;  

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 30% powierzchni te-
renu.  

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 15ZC ustala się przeznaczenie:  
1)  cmentarze;  
2)  zieleń parkowa;  
3)  ciągi piesze;  
4)  biura, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
5)  usługi drobne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
6)  obiekty do parkowania;  
7)  drogi wewnętrzne;  
8)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
9)  szalety.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  biura dopuszcza się wyłącznie działalność zwią-

zaną z zarządzaniem;  
2)  usługi drobne dopuszcza się wyłącznie usługi 

pogrzebowe.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 8 m, z zastrzeżeniem pkt 2;  

2)  ustalenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków;  

3)  obowiązuje co najmniej po jednym wejściu od 
strony terenu 16WS/2 oraz od strony terenu 
14Z.  

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 16WS/1 i 16WS/2 ustala się prze-
znaczenie:  
1)  wody powierzchniowe;  
2)  infrastruktura drogowa.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  obowiązuje ciąg pieszy wzdłuż terenu 7AG, 

15ZC i 14Z;  
2)  drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na 

terenie 16WS/2, jako drogi łączące teren 15ZC z 
cmentarzem przy ul. Awicenny;  

3)  na terenie 16WS/2 obowiązuje co najmniej je-
den obiekt mostowy w formie kładki pieszo-
jezdnej, z ciągiem pieszo-rowerowym i drogą 
wewnętrzną łączącą teren 15ZC z cmentarzem 
przy ul. Awicenny;  

4)  obowiązuje połączenie ciągu pieszo-
rowerowego, o którym mowa w pkt 3, z ciągiem 
pieszym, o którym mowa w pkt 1.  

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDZ ustala się przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  skwery;  
3)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
4)  urządzenia telekomunikacyjne;  
5)  drogi wewnętrzne;  
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6)  place;  
7)  pętle transportu publicznego.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy zbiorczej;  
2)  obowiązuje chodnik od strony terenu 15ZC;  
3)  obowiązuje torowisko tramwajowe;  
4)  obowiązuje trasa rowerowa;  
5)  handel detaliczny małopowierzchniowy A do-

puszcza się wyłącznie w wydzieleniach we-
wnętrznych oznaczonych symbolem A;  

6)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 4 m;  

7)  dla obiektów budowlanych w wydzieleniach 
wewnętrznych A obowiązują jednakowe roz-
wiązania, w zakresie ukształtowania formy za-
budowy i zastosowania materiałów na elewa-
cjach i dachach;  

8)  w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
symbolem B obowiązuje nawierzchnia do spe-
cjalnego opracowania, z zastosowaniem zieleni 
towarzyszącej, elementów małej architektury  
i oświetlenia.  

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2KDL/1 i 2KDL/2 ustala się prze-
znaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia telekomunikacyjne.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy lokalnej;  
2)  obowiązują obustronne chodniki;  
3)  obowiązuje trasa rowerowa.  

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3KDD/1, 3KDD/2 i 3KDD/3 ustala 
się przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia telekomunikacyjne.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia zagospodaro-
wania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej;  
2)  obowiązują obustronne chodniki.  

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4KDTA ustala się przeznaczenie 
terenu:  

1)  pętle transportu publicznego;  
2)  infrastruktura drogowa;  
3)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
4)  szalety;  
5)  urządzenia telekomunikacyjne.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 5 m;  

2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A do-
puszcza się wyłącznie jako obiekty o po-
wierzchni użytkowej nie większej niż 35 m2;  

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 50% powierzchni te-
renu.  

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5KDS ustala się przeznaczenie:  
1)  węzeł integracyjny;  
2)  linie kolejowe;  
3)  stacje i przystanki kolejowe;  
4)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 14 m;  

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 15% powierzchni te-
renu.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Wrocławia.  

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: 
Maria Zawartko 

____________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420.  

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.  
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/ 
/1339/09 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/ 
/1339/09 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Wrocławia  

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie zespołu urbanistycznego Park Grabiszyński we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06  
z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253).  
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/ 
/1339/09 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  
Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następu-
jących uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie zespołu 
urbanistycznego Park Grabiszyński we Wrocławiu 
wniesionych przez:  
1)  Marka Nowaka, pismem w dn. 5 sierpnia 2009 r., 

dotyczącą całego projektu miejscowego planu, 
w zakresie:  
a)  niedopuszczenia biur w wydzieleniach we-

wnętrznych A na skrzyżowaniach ulic:  
A. Ostrowskiego z Nasturcjową i A. Ostrow-
skiego z Grabiszyńską,  

b)  ustalenia zasad lokalizacji urządzeń do emisji 
reklam lub wprowadzenia zakazu ich lokaliza-
cji,  

c)  ustalenia obowiązku takiego sytuowania szy-
bów wentylacyjnych i innych naziemnych 
elementów parkingów podziemnych aby nie 
wprowadzać dysharmonii na powierzchni te-
renu,  

d)  wprowadzenia definicji określającej „węzeł 
integracyjny” w § 2,  

e)  niewprowadzenia wolno stojących nośników 
reklamowych na terenie 2KDL/1, oraz na te-
renie 7AG w odległości minimum 20 m od 
cmentarza,  

f)  ustalenia ograniczeń dla urządzeń i obiektów 
lokalizowanych na dachach budynków i bu-
dowli,  

g)  niedopuszczenia lokalizacji nośników rekla-
mowych na budynkach objętych ochroną 
konserwatorską na mocy ustaleń planu, zlo-
kalizowanych na terenach 8MW i 9MW lub 
ograniczenia ich ilości na poszczególnych 
elewacjach,  

h)  zastąpienia słów „w głąb obszaru” słowami 
„w głąb terenu” w § 15 ust. 3 pkt 2 dotyczą-
cym terenu 2U,  

i)  zastąpienia słów „aneks kuchenny” słowami 
„wnęka kuchenna” w § 17 ust. 3 pkt 4 doty-
czącym terenu 4UT,  

j)  obowiązkowego wprowadzenia ciągu pie-
szego lub pieszo-rowerowego na terenie 
7AG przez wydzielenie wewnętrzne B jako 
połączenia z terenem 3KDD/2,  

k)  ograniczenia rodzaju produkcji na terenie 
7AG,  

l)  niedopuszczenia zbiórki odpadów w wydzie-
leniu wewnętrznym B na terenie 7AG,  

m)  wyznaczenia wejść na cmentarz, na teren 
15ZC od strony ulicy Grabiszyńskiej,  

n)  wprowadzenia obowiązku lokalizacji ciągu 
pieszo-rowerowego zamiast ciągu pieszego 
wzdłuż rzeki Ślęzy na terenach 16WS/1  
i 16WS/2,  

o)  wprowadzenia dodatkowych ustaleń dla te-
renu 5KDS dotyczących: dodania kategorii 
przeznaczeń, zamknięcia osi widokowych, 
ograniczenia liczby kondygnacji naziemnych 
budynków oraz ograniczenia lokalizacji re-
klam;  

2)  Jerzego Trzaskę, pismem w dn. 29 lipca 2009 r., 
dotyczącą terenów oznaczonych w projekcie 
miejscowego planu symbolami 4UT i 13Z,  
w zakresie:  
a)  zaproponowanej wielkości udziału procen-

towego powierzchni obszaru zabudowanego 
A w powierzchni działki na terenie 4UT,  

b)  ograniczenia kategorii przeznaczenia usług 
gastronomicznych do obiektów restauracji  
i kawiarni na terenie 4UT,  

c)  obniżenia wymiaru pionowego budynków  
i budowli do 13 m na terenie 4UT,  

d)  zlokalizowania obiektów uciążliwych dla oto-
czenia lub nie mających związku z charakte-
rem otoczenia, takich jak: infrastruktura dro-
gowa, infrastruktura techniczna, obiekty do 
parkowania, obiekty gastronomiczne, wy-
łącznie od strony ul. Grabiszyńskiej, w części 
północno-zachodniej działki 4UT,  

e)  powiększenia terenów zielonych na terenie 
4UT jako realizowanych w obszarze grani-
czącym z terenem 12ZP,  

f)  dostosowania rozwiązań architektonicznych 
do charakteru otoczenia w zakresie kolory-
styki, formy oraz użytych materiałów  
w obiektach na terenie 4UT i 13Z;  

3)  „Euro-Dom” Sp. z o.o., pismem w dn. 6 sierp-
nia 2009 r., dotyczącą działki nr 2/3 AM 30 obręb 
Grabiszyn na terenie oznaczonym w projekcie 
miejscowego planu symbolem 4UT, w zakresie 
wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej (apartamentowej) w formie willi miej-
skiej;  
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4)  Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”, pi-
smem w dn. 24 lipca 2009 r., dotyczącą nieru-
chomości Spółdzielni na terenie oznaczonym  
w projekcie miejscowego planu symbolem 
11MW, w sprawie:  
a)  możliwości budowy budynku w kształcie lite-

ry „L” o wysokości 20 m i długości 46,5 m  
tj. 5 kondygnacji naziemnych i 4−5 klatek 
schodowych; z czego pierwsza kondygnacja 
usługowa, pozostałe mieszkalne a w części 
podziemnej garaże samochodowe,  

b)  możliwości wybudowania miejsc parkingo-
wych dla nowego budynku na terenie ze-
wnętrznym a nie tylko pod budynkiem,  

c)  budowy wolno stojących nośników rekla-
mowych na terenie Spółdzielni wzdłuż  
ul. Grabiszyńskiej,  

d)  dopuszczenia w ramach usług edukacji 
szkolnictwa i organizacji kursów,  

e)  dopuszczenia budowy parkingów naziem-
nych w formie wolno stojących garaży in-
dywidualnych analogicznych do istniejących 
garaży,  

f)  powiększenia wydzielenia wewnętrznego A, 
w stronę ul Fiołkowej, w rejonie budynku 
przy ul. Grabiszyńskiej 311, przeznaczonego 
pod parking wolno stojący;  

5)  Telect Polska Sp. z o.o., pismem w dn. 2 listo-
pada 2009 r., dotyczącą działek nr 2/2 i 2/6 AM 
23 obręb Grabiszyn, usytuowanych na terenach 
oznaczonych w projekcie miejscowego planu 
symbolami 2U i 7AG, w zakresie:  
a)  rozszerzenia strefy oznaczonej 2U na część 

terenu oznaczoną 7AG dla ww. działek,  
b)  zmiany linii rozgraniczających, tak aby działki 

2/2 i 2/6 stanowiły jeden teren oznaczony 
symbolem 2U;  

6)  Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Wy-
dział Zamiejscowy we Wrocławiu, pismem  
w dn. 2 listopada 2009 r., dotyczącą działek  
nr 2/2 i 2/6 AM 23 obręb Grabiszyn, usytuowa-
nych na terenach oznaczonych w projekcie 
miejscowego planu symbolami 2U i 7AG, w za-
kresie:  
a)  uzupełnienia proponowanych w § 20 ust. 1 

funkcji o usługi oświaty, nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz sportu i rekreacji,  

b)  uszczegółowienia zapisu § 16 ust. 3 pkt 2 
poprzez określenie długości elewacji, na któ-
rej można wycofać krawędź zewnętrznej 
ściany budynku,  

c)  połączenia i zmiany przeznaczenia (nazew-
nictwa) terenu działek 2/2 i 2/6 na funkcję 
usługowo-przemysłową (U/P), dla których 
ustala się m.in.: usługi ogólnospołeczne  
i konsumpcyjne, oświatę, kulturę, naukę  
i szkolnictwo wyższe, budynki zamieszkania 
zbiorowego, usługi sportu i rekreacji a także 
zabudowę techniczno-produkcyjną i maga-
zynową;  

7)  Pracownię Projektową Mariusz Wrzeszcz – Ar-
chitekt, pismem w dn. 22 października 2009 r., 
dotyczącą działek nr 2/2 i 2/6 AM 23 obręb Gra-
biszyn, usytuowanych na terenach oznaczonych 
w projekcie miejscowego planu symbolami 2U  
i 7AG, w zakresie:  

a)  uzupełnienia proponowanych w § 20 ust. 1 
funkcji o usługi oświaty, nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz sportu i rekreacji,  

b)  uszczegółowienia zapisu § 15 ust. 3 pkt 2 
poprzez określenie długości elewacji, na któ-
rej można wycofać krawędź zewnętrznej 
ściany budynku,  

c)  połączenia i zmiany przeznaczenia (nazew-
nictwa) terenu działek 2/2 i 2/6 na funkcję 
usługowo-przemysłową (U/P), dla których 
ustala się m.in.: usługi ogólnospołeczne  
i konsumpcyjne, oświatę, kulturę, naukę  
i szkolnictwo wyższe, budynki zamieszkania 
zbiorowego, usługi sportu i rekreacji a także 
zabudowę techniczno-produkcyjną i maga-
zynową,  

d)  załącznika do przedmiotowej uwagi;  
8)  Jerzego Trzaskę i Pawła Skuza, złożonych od-

rębnymi pismami w dn. 19 listopada 2009 r.,  
o takiej samej treści, dotyczących terenów 
oznaczonych w projekcie miejscowego planu 
symbolami 4UT (w zakresie lit. a−p), 13Z (w za-
kresie lit. l) i 12ZP (w zakresie lit. q), w sprawie:  
a)  wskazania wszelkich obiektów do parkowa-

nia, w tym usytuowanych na gruncie, jako 
możliwe do realizacji jedynie w obszarze 
nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

b)  wprowadzenia wymogu urządzenia terenu 
biologicznie czynnego w postaci ziemnej 
wegetacji roślinnej na gruncie rodzimym  
o powierzchni nie mniejszej niż 65% po-
wierzchni działki,  

c)  wprowadzenia zakazu zmian ukształtowania 
terenu, zwłaszcza w obszarze nieprzekraczal-
nej linii zabudowy,  

d)  obniżenia dla całości zabudowy wysokości 
zabudowy do 12 m n.p.t.,  

e)  zmniejszenia dopuszczalnej powierzchni za-
budowy do 800 m2,  

f)  wprowadzenia wymogu stosowania dachów 
dwuspadowych (nawiązanie do obszaru za-
budowy położonej w sąsiedztwie parku na 
wschód od działki 4UT),  

g)  zmiany słowa „obiekty hotelowe” na słowo 
„hotel butikowy” w § 18 pkt 1 ust. 2 i odpo-
wiedniego dostosowania zmiany (definicje) 
w pozostałej części mpzp, rozumiejąc hotel 
butikowy jako hotel „wysokiego standardu, 
zaspokajający nierzadko wyszukane, luksu-
sowe i wyrafinowane potrzeby; gdzie grupą 
docelową odbiorców usług są osoby stosun-
kowo zamożne, ceniące sobie kameralność, 
spokój i intymność, unikające pośpiechu; na 
ogół niezbyt wielki, często posiadający in-
dywidualny wystrój wykonany przez zna-
nych projektantów wnętrz, niekiedy wyposa-
żony w dzieła sztuki i historyczne umeblo-
wanie”,  

h)  ograniczenia pojemności hotelu do 50 jed-
nostek mieszkalnych,  

i)  ponownego wprowadzenia usuniętego § 17 
pkt 3 ust. 4 z poprzedniej wersji mpzp, lecz  
o treści zmienionej na: „ Za wyjątkiem trzech 
jednostek mieszkalnych zakazuje się w hote-
lu jednostek mieszkalnych wyposażonych  
w zasilanie energią elektryczną lub gazem 
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urządzenia gospodarstwa domowego lub 
podobne i służące do przygotowywania po-
siłków”,  

j)  wprowadzenia wymogu rozbiórki starych 
zabudowań dawnej Zieleni Miejskiej na 
działce 4UT, zlokalizowanych poza wyzna-
czoną nieprzekraczalną linią zabudowy oraz 
doprowadzenia (w zakresie morfologii gleb) 
miejsc po rozebranych budynkach do stanu 
naturalnego, właściwego dla terenu otacza-
jącego jako warunku rozpoczęcia inwestycji 
polegającej na budowie hotelu w obrębie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

k)  precyzyjnego i w sposób jednoznaczny okre-
ślenia zakresu możliwych usług gastrono-
micznych do pozycji „restauracje” oraz „ka-
wiarnie”,  

l)  dodania zalecenia dostosowania rozwiązań 
architektonicznych do charakteru otoczenia 
w zakresie kolorystyki, formy oraz użytych 
materiałów (np. rodzima, dolnośląska, grani-
towa nawierzchnia dróg), w terenie 4UT  
i 13Z,  

m)  sugestii aby po wprowadzeniu pojęcia „ho-
tel butikowy” z dopuszczeniem 50 jednostek 
mieszkalnych dodać jako możliwe przezna-
czenie terenu 4UT: „kameralne galerie sztu-
ki” – o pow. do 75 m2 i w ilości nie większej 
niż 4,  

n)  propozycji aby dopuszczalną powierzchnię 
zabudowy zaproponowaną jako 800 m2 uzu-
pełnić ograniczeniem wielkości pozostałych 
powierzchni utwardzonych nie większej niż 
2880 m2 (co wystarczy na potrzeby miejsc 
postojowych ok. 900 m2 oraz na dojazd, plac 
manewrowy i ciągi piesze ok. 1980 m2); aby 
łączna powierzchnia zabudowy i nawierzchni 
utwardzonych stanowiła do 20% powierzch-
ni 4UT,  

o)  wprowadzenia pojęcia „jednostek mieszkal-
nych” w miejsce „pokoi hotelowych”, w § 9 
pkt 2 ust. f,  

p)  wprowadzenia nowych ustaleń dla terenu 
4UT w zakresie:  
− ustalenia nowych przeznaczeń (nieuciąż-

liwa produkcja roślinna oraz promocja 
sztuki ogrodowej w tym również w formie 
galerii i wystaw oraz w postaci trwałych 

terenowych ekspozycjach ogrodowych, 
kameralne galerie i trwałe ekspozycje 
przestrzenne – związane ze sztuką ogro-
dową, kawiarnie, sprzedaż roślin i drob-
nych akcesoriów ogrodniczych),  

− odremontowania i dostosowania do no-
wych przeznaczeń istniejących budynków 
dawnej Zieleni Miejskiej, znajdujących się 
w obrębie aktualnie wyznaczonej nieprze-
kraczalnej linii zabudowy,  

− nakazania rozbiórki budynków dawnej 
Zieleni Miejskiej znajdujących się poza 
wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabu-
dowy i uporządkowania terenu poroz-
biórkowego,  

− udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na poziomie min. 75% z powierzchni 4UT,  

− łącznej powierzchni zabudowy o wysoko-
ści do 9 m n.p.t. oraz nawierzchni utwar-
dzonych 10−15% powierzchni 4UT (zabu-
dowa tylko w obrębie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy z projektu mpzp),  

− dopuszczenia dwóch kondygnacji nad-
ziemnych i dachów dwuspadowych,  

q)  propozycji zamiany zapisu „terenowe urzą-
dzenia sportowe” na „terenowe urządzenia 
sportowe – wyłączenie ogólnodostępne”,  
w § 26 pkt 1 ust. 3, dla terenu 12ZP;  

9)  Iwonę Bińkowską i Artura Hryniewicza pismem 
w dn. 19 listopada 2009 r., dotyczącej terenu 
oznaczonego w projekcie miejscowego planu 
symbolem 4UT, w sprawie:  
a)  zintegrowania, w jak największym stopni, 

obszaru 4UT z obiema częściami dotychcza-
sowego parku,  

b)  zminimalizowania negatywnych konsekwen-
cji jego przyszłej zabudowy,  

c)  połączenia funkcji hotelu i lokali gastrono-
micznych z funkcjami kulturalnymi, sporto-
wymi i drobnymi usługami w formie niskich 
obiektów architektonicznych, organicznie 
wtopionych w wysoką zieleń otoczenia,  

d)  funkcjonalnego wytyczenia sytemu komuni-
kacji pieszo-rowerowej na osi północ-
południe oraz ze wschodu na zachód po-
przez kontynuację Alei Wędrowców,  

e)  otwarcia obszaru dla wszystkich użytkowni-
ków parku. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/ 
/1339/09 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
 

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

zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych.  
5 10 

 

511 
5 11 

UCHWAŁA NR XLV/1358/10 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności  
za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1))  
w związku z art. 15 ust. 5 oraz art. 34 a ust. 2 usta-
wy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2)) Ra-
da Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr VIII/275/99 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia  
1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi 
przewozowe świadczone środkami lokalnego 
transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego z 2002 r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.3)) 
wprowadza się następujące zmiany:  
1)  w § 2 w ust. 1 pkt 2:  

a)  skreśla się lit. a  
b)  po literze k dodaje się lit. l−r w brzmieniu: 

„l) 30-minutowe − uprawniające posiadacza 
do korzystania z przejazdów na wszystkich 
liniach normalnych, pospiesznych i nocnych 
do 30 minut liczonych od godziny skasowa-
nia biletu,” m) 60-minutowe − uprawniające 
posiadacza do korzystania z przejazdów na 
wszystkich liniach normalnych, pospiesz-
nych i nocnych do 60 minut liczonych od 
godziny skasowania biletu,” n) 90-minutowe 
− uprawniające posiadacza do korzystania  
z przejazdów na wszystkich liniach normal-
nych, pospiesznych i nocnych do 90 minut 
liczonych od godziny skasowania biletu,” o) 
24-godzinne − uprawniające posiadacza do 
korzystania z przejazdów na wszystkich li-
niach określonego typu przez 24 godziny li-
czone od godziny skasowania biletu,” p)  
48-godzinne − uprawniające posiadacza do 
korzystania z przejazdów na wszystkich li-
niach normalnych, pospiesznych i nocnych 
przez 48 godzin liczonych od godziny skaso-
wania biletu,” r) 72-godzinne − uprawniające 
posiadacza do korzystania z przejazdów na 
wszystkich liniach normalnych, pospiesz-
nych i nocnych przez 72 godziny liczone od 
godziny skasowania biletu,” 

2)  § 2 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) „bilety wolnej jazdy” − uprawniające wska-
zaną osobę do bezpłatnych przejazdów okre-
ślonymi typami linii,” 

3)  w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6f w brzmieniu:  
„6a. Bilet imienny jest ważny pod warunkiem 
dokonania trwałych wpisów w rubrykach: imię, 
nazwisko, a w przypadku biletu na dwie dowol-
ne linie numer co najmniej jednej linii,” 
„6b. Bilety czasowe przeznaczone są do jedno-
razowego kasowania z zastrzeżeniem ust. 6 f  
i zachowują swoją ważność od momentu ska-
sowania go przez okres: 30 minut, 60 minut,  
90 minut, 24 godzin, 48 godzin i 72 godzin,” 
„6c. Dwa bilety czasowe ulgowe: 30-minutowe, 
60-minutowe , 90-minutowe, 24-godzinne,  
48-godzinne i 72-godzinne odpowiednio zastę-
pują bilety pełnopłatne: 30-minutowe,  
60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne,  
48-godzinne i 72-godzinne,” 
„6d. W okresie ważności biletu czasowego moż-
liwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas 
przeznaczony na przesiadanie wlicza się do cza-
su podróży,” 
„6e. Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub 
autobusie jest aktualny w innych tramwajach  
i autobusach na wszystkich liniach określonego 
typu w okresie jego ważności,” 
„6f. Skasowany bilet 30, 60, 90-minutowy za-
chowuje ważność w sytuacjach awaryjnych 
uniemożliwiających kontynuację podróży tym 
samym tramwajem lub autobusem, w szcze-
gólności: awarii tramwaju lub autobusu, wy-
padku komunikacyjnego, braku zasilania pod 
warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 
30 minut od chwili wystąpienia powyższych 
okoliczności,” 

4)  § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
„9.Kierujący tramwajem, autobusem prowadzi 
sprzedaż biletów jednorazowych, 30-minuto-
wych, 60-minutowych oraz 90-minutowych  
w dni wolne od pracy, w dni robocze po godzi-
nie 20-tej oraz na liniach nocnych,” 


