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UCHWAŁA NR XLIV/294/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego − MPZP Belgijska” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz na podstawie uchwały nr VIII/61/2007 Rady 
Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 kwietnia 
2007 roku, w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego „MPZP Belgijska”, po stwierdzeniu 
zgodność niniejszego planu miejscowego z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Jelcz-Laskowice, Rada Miejska w Jelczu-Lasko- 
wicach uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla „MPZP Belgijska”. 

2. Integralną częścią miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „MPZP Belgij-
ska” są następujące załączniki: 

1) załącznik graficzny nr 1 − rysunek planu – ska-
la 1 : 1000, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożone-
go do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, 

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

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – rozumie się przez to miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach szczególnych – rozumie się przez 
to przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

3) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny 
zapis planu, będący załącznikiem graficznym 
nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiony na 
mapie zasadniczej w skali 1 : 1000; 

4) terenie – rozumie się przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, na którym obowiązują określone ustale-
nia odnośnie przeznaczenia, sposobu zago-
spodarowania oraz zabudowy; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – rozu-
mie się przez to dominującą funkcję wyzna-
czoną do lokalizacji w danym terenie. Wpro-
wadzenie innych niż podstawowa funkcji jest 
dopuszczalne, pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – rozu-
mie się przez to funkcję uzupełniającą, która 
uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podsta-
wowe w sposób określony w ustaleniach pla-
nu, wyznaczoną dla danego terenu lub działki, 
która nie może być zrealizowana bez funkcji 
podstawowej; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków; 

8) obowiązującej linii zabudowy – linia wyzna-
czająca wymaganą odległość usytuowania 
budynków od linii rozgraniczającej pasa dro-
gowego drogi, ulicy, placu publicznego lub 
ciągu pieszego mierzona do lica ściany fron-
towej zasadniczej bryły budynku lub najbliż-
szego punktu tej ściany, w przypadku gdy 
ściana nie jest równoległa do linii rozgranicza-
jącej drogi, placu publicznego lub ciągu pie-
szego i pieszo-jezdnego,  przy czym:  
a) dopuszcza się przekroczenie obowiązującej 

linii zabudowy przez okapy i gzymsy o nie 
więcej niż 80 cm, które można sytuować 
nad terenem placu publicznego lub pu-
blicznego ciągu pieszego i pieszo-jezdnego,  

b) dopuszcza się przekroczenie obowiązującej 
linii zabudowy przez tarasy, balkony, po-
chylnie,  schody zewnętrzne, wykusze, 
podcienia i zadaszone wejścia pod warun-
kiem, że usytuowane są w granicach dział-
ki, do której władający/inwestor ma tytuł 
prawny oraz zachowane zostaną wymaga-
ne przepisami odrębnymi nieprzekraczalne 
odległości od dróg i ulic publicznych, do-
puszczenie nie dotyczy obszarów objętych 
strefą „B” ochrony konserwatorskiej, 

c) obowiązująca linia zabudowy stanowi jed-
nocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy 
dla pozostałych obiektów budowlanych,  
jeśli przepisy odrębne oraz przepisy szcze-
gółowe planu  nie stanowią inaczej,  

9) poziomie terenu – rozumie się przez to rzędną 
terenu nad poziomem morza przed wejściem 
głównym do budynku, bądŝ jego samodzielnej 
części, nie będącym wyłącznie wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych lub technicznych; 

10) dachach wielospadowych – rozumie się przez 
to dachy, o co najmniej dwóch połaciach; 

11) intensywności zabudowy – rozumie się przez 
to stosunek sumy powierzchni kondygnacji 
nadziemnych budynków i budowli, liczonych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 126 – 13355 – Poz. 1925 

 

po ich zewnętrznych obrysach, do powierzch-
ni działki budowlanej; 

12) urządzeniach towarzyszących – rozumie się 
przez to wszelkie urządzenia niezbędne do ob-
sługi danego terenu w zakresie urządzeń bu-
dowlanych, dróg wewnętrznych, zieleni  
i obiektów małej architektury; 

13) zabudowie mieszkaniowej mieszanej − rozu-
mie się przez to zespoły zabudowy jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej; 

14) zabudowie usługowej – należy przez to rozu-
mieć działalności w dziedzinach: handlu deta-
licznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, 
szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, spor-
tu i rekreacji, obsługi komunikacji (w tym sta-
cje paliw oraz naprawy i obsługi pojazdów 
mechanicznych, bazy transportowe i spedy-
cyjne), instytucji finansowych i ubezpiecze-
niowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb 
zawodowych i gospodarczych, jednostek pro-
jektowych i consultingowych, instytucji go-
spodarczych, środków masowej komunikacji  
i łączności oraz innych, których powyższe gru-
py nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter 
usługi; 

15) zabudowie przemysłowej – należy przez to 
rozumieć obiekty, w których prowadzi się dzia-
łalność wytwórczą, dla której może być wska-
zane sporządzenie raportu oddziaływania na 
środowisko; 

16) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć taki rodzaj działalności, który nie jest 
zaliczany do przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko oraz dla które-
go nie jest wymagany obowiązek sporządza-
nia raportu oddziaływania środowisko, który 
nie powoduje przekroczenia standardów jako-
ści środowiska (hałas, wibracje, zanieczysz-
czenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, 
oddziaływanie komunikacji) poza terenem, do 
którego prowadzący usługi posiada tytuł 
prawny; 

17) stawce procentowej – rozumie się przez to 
stawkę procentową, stanowiącą podstawę  
do określania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym; 

18) siding − to metoda wykończania elewacji bu-
dynków gdzie widoczną warstwę stanowią 
panele. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami na rysun-
ku planu są: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
3) strefa „OW” obserwacji zabytków archeolo-

gicznych; 
4) strefa „B” ochrony archeologicznej.; 
5) obiekty figurujące w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków. 
2. Pozostałe oznaczenia niewymienione w ust. 

1 są informacyjne, sugerujące określone rozwiąza-
nia przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4. Ogólne zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego. 

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-
renów obowiązujące na obszarze objętym planem 
1) Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać: 

a) walory krajobrazowe, 
b) architekturę otoczenia,  
c) zabudowę sąsiednią, 
d) typową dla regionalnego budownictwa skalę 

i formę obiektów; 
2) do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się 

dotychczasowe użytkowanie terenów i obiek-
tów. 

2. Obiekty budowlane powinny być staranie  
i harmonijnie wkomponowane w krajobraz i kształ-
towane w nawiązaniu do lokalnej historycznej tra-
dycji w zakresie skali, bryły, rozplanowania, geo-
metrii dachów, podziałów elewacyjnych, materiału 
elewacyjnego, kolorystyki. 

3. Zasady sytuowania zabudowy, obowiązują-
ce na terenach, na których rysunek planu nie okre-
śla obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy: 
1) minimalna odległość linii zabudowy od linii 

rozgraniczających dla drogi:  
a) głównych – 12 m, 
b) zbiorczych – 10 m, 
c) lokalnych – 8 m, 
d) dojazdowych – 6 m, 
e) wewnętrznych – 6 m, 
f) pieszo-jezdnych i pieszych – 6 m; 

2) na terenach objętych strefą ochrony konserwa-
torskiej, po uzgodnieniu z właściwym konser-
watorem zabytków, dopuszcza się odstępstwo 
od minimalnych odległości linii zabudowy od 
linii rozgraniczających drogi. 

4. Na obszarze objętym planem tereny górni-
cze, a także narażone na niebezpieczeństwo powo-
dzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 
nie występują. 

5. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów zorganizowanej działalności inwesty-
cyjnej. 

6. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy . 

7. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów zdegradowanych, wymagających re-
kultywacji. 

8. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenu, na którym istnieje możliwość rozmiesz-
czenia obiektów handlowych o powierzchni ponad 
2000 m2. 

9. Wszelkie napowierzchniowe elementy in-
frastruktury technicznej winny być projektowane  
i kształtowane w sposób uwzględniający i zacho-
wanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę 
historycznego krajobrazu kulturowego. 

§ 5. Ogólne zasady rozwoju infrastruktury 
technicznej. 

1. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się: 
1) korekty łuków dróg w celu poprawy warunków 

widoczności i bezpieczeństwa ruchu; 
2) korektę istniejących przebiegów;  
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3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych, w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne, uzgodnione z zarządcami dróg; 

4) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbio-
rowej: przystanków i zatok autobusowych; 

5) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa 
ruchu tablic informacyjnych i nośników reklam, 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów; 

6) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
dróg lub ich poszerzenia do docelowych para-
metrów, dopuszcza się dotychczasowy sposób 
zagospodarowania terenów, bez możliwości 
wprowadzania nowych obiektów budowlanych. 

2. Wszystkie liniowe elementy infrastruktury 
technicznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
należy usytuować pod ziemią, w liniach rozgrani-
czających dróg, po uzgodnieniu z ich zarządcami.  

3. W sytuacjach uzasadnionych względami 
technicznymi bądŝ bezpieczeństwa, dopuszcza się 
przeprowadzenie sieci poza układem dróg, pod 
warunkiem zachowania ustaleń przepisów szcze-
gólnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów. 

4. Na terenach objętych planem inwestycje 
oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wo-
dę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyj-
ną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urzą-
dzeń technicznych, wymagają uzgodnienia z ad-
ministratorami sieci. 

§ 6. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie zaopatrzenia w wodę. 

1. Ustala się zaopatrzenie dla celów: socjalno-
bytowych, usługowych i przeciwpożarowych po-
przez odcinki istniejącego i projektowanego sys-
temu wodociągowego. 

2. Ustala się lokalizację rozdzielczej sieci wo-
dociągowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami 
towarzyszącymi typu: hydrofornie, zbiorniki wy-
równawcze, na terenach zabudowanych lub prze-
widzianych do zabudowy, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków dostępności do wody 
dla celów przeciwpożarowych. 

§ 7. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie kanalizacji: komunalnej i przemysłowej. 

1. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków do gruntu, wód powierzchnio-
wych oraz podziemnych. 

2. Do czasu realizacji sieci kanalizacji dopusz-
cza się odprowadzanie ścieków do szczelnych bez-
odpływowych zbiorników lub oczyszczalni przy-
domowych. 

3. Ustala się wymóg podczyszczania ścieków 
przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanali-
zacji sanitarnej,  zgodnie z warunkami określonymi 
przez administratora sieci. 

4. Ustala się zakaz odprowadzania ścieków do 
kanalizacji odprowadzającej ścieki opadowe. 

§ 8. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie odprowadzania ścieków opadowych. 

1. Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków 
opadowych poprzez sieci kanalizacji do istnieją-
cych cieków wodnych, za zgodą ich zarządcy. 

2. Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków 
opadowych, wstępnego ich oczyszczenia i odpro-
wadzania do kanalizacji, zgodnie z przepisami 
szczególnymi oraz warunkami określonymi przez 
administratora sieci. 

3. W celu odprowadzania ścieków deszczo-
wych z terenów utwardzonych o powierzchni po-
wyżej 200 m2 niebędących drogami, ustala się 
wymóg podczyszczenia tych ścieków przed ich 
odprowadzeniem do rowów lub wód powierzch-
niowych, poprzez zastosowanie separatorów za-
nieczyszczeń. 

4. Ustala się zakaz odprowadzania ścieków 
deszczowych z poszczególnych działek związanych 
z zabudową na teren dróg publicznych oraz ogól-
nodostępnych dróg wewnętrznych i ciągów pie-
szo-jezdnych. 

§ 9. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie gospodarki odpadami przewiduje: 

1. Obowiązek gromadzenia i utylizacji stałych 
odpadów bytowo-gospodarczych według przyję-
tego na terenie gminy programu gospodarki od-
padami, zgodnie z przepisami szczególnymi,  
a w szczególności: 
1) gromadzenie stałych odpadów bytowo-

gospodarczych w szczelnych pojemnikach zlo-
kalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu 
ich systematycznego wywozu na zorganizowa-
ne wysypisko odpadów komunalnych, w ra-
mach umowy podpisanej z przedsiębiorstwem 
posiadającym aktualne zezwolenie na odbiór 
odpadów; 

2) w miejscach publicznych, dla obiektów budow-
lanych należy zapewnić miejsca na place pod 
śmietniki zapewniające możliwość segregacji 
odpadów, osłonięte murem o wysokości co 
najmniej 1,6 metra. 

§ 10. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie zaopatrzenia w ciepło. 

1. Ustala się nakaz wykorzystywania nisko-
emisyjnych lub nieemisyjnych ŝródeł energii. 

2. W przypadku zorganizowanego systemu 
ogrzewania ustala się rozprowadzenie ciepła po-
przez podziemne sieci ciepłownicze. 

§ 11. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie zaopatrzenia w gaz. 

1. Ustala się obowiązek uzgadniania pozwole-
nia na budowę obiektów z zarządcą sieci w strefie 
ograniczonego użytkowania. 

2. W sąsiedztwie gazociągu ustala się: 
1) zakaz lokalizacji budynków niezwiązanych  

z eksploatacją sieci infrastruktury; 
2) zapewnienie dojazdu; 
3) zagospodarowanie terenów zielenią niską;  
4) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m − 

po 2 m z każdej strony od osi gazociągu; 
5) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-

zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. 

§ 12. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie dostarczania energii elektrycznej i jej przesy-
łu. 

1. Ustala się adaptację istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych, z dopuszczeniem możliwo-
ści ich modernizacji lub likwidacji. 
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2. Dopuszcza się lokalizację stacji transforma-
torowych na działkach inwestorów, z zachowa-
niem warunków technicznych wydanych przez 
zarządcę sieci elektroenergetycznej. 

3. Ustala się obowiązek kablowania istnieją-
cych odcinków sieci napowietrznych. 

4. Dopuszcza się lokalizację lokalnych linii 
elektroenergetycznych na terenach przewidzianych 
pod rozwój zabudowy w liniach rozgraniczających 
dróg, z wyłączeniem jezdni. 

5. Ustala się strefę ograniczonego użytkowa-
nia o szerokości 15 m − po 7,5 m od osi słupów 
linii elektroenergetycznej średniego napięcia. 

6. Istniejące i projektowane stacje trafo winny 
mieć dojazd z drogi publicznej lub ogólnodostęp-
nej drogi wewnętrznej;  

7. Dopuszcza się lokalizację stacji trafo w ob-
rębie działek przeznaczonych pod inwestycje (bez 
konieczności zmiany planu) pod warunkiem nie-
wykraczania ewentualną uciążliwością poza teren 
wydzielony dla potrzeb trafostacji.  

8. Dopuszcza się stosowanie odnawialnych 
ŝródeł energii zgodne z przepisami szczególnymi. 

9. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. 

§ 13. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną. 
1. Ustala się rozbudowę kablowych przewodów 

telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczają-
cych dróg z wyłączeniem jezdni, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci 
oraz technicznymi warunkami przyłączenia ope-
ratorów. 

2. Dopuszcza się stosowanie bezprzewodowych 
systemów telekomunikacyjnych. 

3. Dopuszcza się lokalizację masztów telekomuni-
kacyjnych z wykorzystaniem istniejących obiek-
tów budowlanych, przy jednoczesnym spełnie-
niu kryteriów wysokościowych określonych dla 
poszczególnych terenów wyłącznie poza tere-
nami, na których została dopuszczona zabudo-
wa mieszkaniowa. 

§ 14. Obsługa obszaru objętego planem w za-
kresie melioracji. 
1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala 

się obowiązek zapewnienia funkcjonowania ist-
niejącej sieci drenarskiej. 

2. Dopuszcza się zmianę przebiegu cieków wod-
nych i rowów przebiegających przez tereny po-
szczególnych funkcji. 

3. Wzdłuż cieków wodnych i rowów melioracyj-
nych ustala się: 
1) zachowanie naturalnych, niezagospodaro-

wanych pasów zieleni o funkcji stref bufo-
rowych; 

2) zachowanie stref o szerokości co najmniej 
1,5 m od linii brzegowej wód publicznych, 
wolnej od ogrodzeń; 

3) zachowania stref, o minimalnej odległości  
10 m od krawędzi skarp cieków, wolnej od 
lokalizacji budynków, o ile rysunek planu nie 
wskazuje inaczej. 

4. Na obszarach, o których mowa w ust. 3, do-
puszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hy-
drotechnicznych oraz melioracyjnych. 

§ 15. Ustala się minimalną liczbę miejsc par-
kingowych, którą inwestor musi zapewnić w grani-
cach nieruchomości, na której inwestycja jest re-
alizowana, dla następujących funkcji: 

1) mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca po-
stojowe na lokal mieszkalny, w tym garaż; 

2) mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce po-
stojowe na 1 lokal mieszkalny, w tym garaż; 

3) administracyjnej − 1 miejsce postojowe na 50 
m2  powierzchni użytkowej; 

4) usług handlu i gastronomii − 1 miejsce posto-
jowe na 30 m2  powierzchni sprzedaży; 

5) usług hotelowych i pensjonatowych − 1 miej-
sce postojowe na 2 łóżka; 

6) usług sportu i rekreacji – 1 miejsce postojowe 
na 10 użytkowników; 

7) usług kultury i kultu religijnego – 1 miejsce 
postojowe na 10 użytkowników; 

8) usług zdrowia − 1 miejsce postojowe na 50 m2 
powierzchni użytkowej; 

9) oświaty i opieki nad dziećmi −1 miejsce posto-
jowe na 10 zatrudnionych. 

10) składów, magazynów oraz zakładów produk-
cyjno-usługowych − 1 miejsce postojowe na 
10 zatrudnionych. 

§ 16. Obiekty zabytkowe oraz zasady zago-
spodarowania terenów i obiektów podlegających 
ochronie konserwatorskiej. 

1. W granicach wyznaczonej na rysunku planu 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej: 

1) Zachować i wyeksponować elementy histo-
rycznego układu przestrzennego, tj. rozplano-
wanie zabudowy, dróg, ulic i placów, linie za-
budowy, podziały i sposoby zagospodarowa-
nia działek, nasadzeń zieleni; 

2) Dostosować planowane urządzenie terenu  
(w tym nowe zainwestowanie i związane  
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektów istniejących) do otaczającej zabu-
dowy historycznej oraz historycznej kompozy-
cji przestrzennej w zakresie usytuowania, roz-
planowania, skali (dwie kondygnacje, w tym 
druga ukryta w dachu stromym), bryły w tym 
formy i ukształtowania dachu, układu kalenicy, 
poziomu posadowienia parteru, formy i wyso-
kości ogrodzenia (murowane z elementami 
drewna, metaloplastyki), zastosowanych ma-
teriałów (tynk, dachówka), form podziałów ar-
chitektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, 
kształtu i podziałów otworów okiennych  
i drzwiowych oraz nawiązać formami współ-
czesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej 
przy założeniu ich harmonijnego współistnie-
nia; 

3) Zachować historyczne nawierzchnie kamienne; 
4) Obiekty o wartościach zabytkowych podać re-

stauracji i modernizacji technicznej z dosto-
sowaniem obecnej lub projektowanej funkcji 
do wartości obiektu; 

5) Wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględnić istniejące już związki przestrzenne 
i planistyczne, pod warunkiem, że nie kolidują 
z zabytkową strukturą architektoniczną; 

6) Obowiązują działania odtworzeniowe i rewa-
loryzacyjne, zarówno w przypadku historycz-
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nego układu przestrzennego, przyrodniczych 
elementów krajobrazu, jaki w stosunku do hi-
storycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych, obiektów 
zabytkowych znajdujących się w wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków i obiektów hi-
storycznych; 

7) Należy preferować te inwestycje, które stano-
wią rozszerzenia lub uzupełnienie już istnieją-
cych form zainwestowania terenu, przy zało-
żeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia 
istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż 
nie kolidują one z historycznym charakterem 
obiektu, obszaru; 

8) Przy inwestycjach związanych z modernizacją, 
rozbudową, przebudową obiektów istnieją-
cych wymagane jest uwzględnienie warunków 
kształtowania nowej zabudowy w obszarze 
strefy ochrony konserwatorskiej oraz zasad 
zachowania ładu przestrzennego, w tym urba-
nistyki architektury; po rozbudowie budynek 
powinien tworzyć spójną kompozycję,  
(w przypadku obiektów objętych wojewódzką  
i gminną ewidencją zabytków obowiązują od-
rębne uwarunkowania); 

9) Nowa zabudowa nie może dominować nad 
zabudową historyczną: stosować zabudowę 
jednokondygnacyjną krytą dachami; w pozio-
mie dachu można wprowadzić wyłącznie jed-
ną kondygnację użytkową; 

10) Ustala się dachy symetryczne dwuspadowe, 
naczółkowe, o kącie nachylenia 38–45°, do-
puszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez 
wprowadzenie świetlików, niewielkich syme-
trycznie rozlokowanych lukarn; 

11) Stosować historyczny rodzaj pokrycia dacho-
wego (dachówka ceramiczna lub cementowa) 
w kolorze ceglastym matowym; w obiektach 
historycznych, które posiadały inne pokrycie 
niż ceramiczne, stosuje się pokrycie historycz-
ne właściwe dla danego obiektu; 

12) Elewacje należy kształtować w nawiązaniu do 
rozwiązań stosowanych w występujących  
w miejscowości Jelcz-Laskowice budynkach 
historycznych o zachowanych walorach archi-
tektonicznych w zakresie podziałów, detalu, 
kolorystyki (stonowana, np. w odcieniach bie-
li, rozbielonych piasków, beżu), użytych mate-
riałów elewacyjnych – wymagane elewacje 
tynkowane; 

13) Obowiązuje zakaz stosowania tworzyw 
sztucznych jako materiały okładzinowe; 

14) Okna prostokątne, w układnie pionowym,  
o tradycyjnych podziałach krzyżowych, w bu-
dynkach gospodarczych można stosować 
okna o formie kwadratów, wielopodziałowe; 

15) Elementy dysharmonizujące, niespełniające 
warunków strefy ochrony strefy konserwator-
skiej oraz uniemożliwiające ekspozycję warto-
ściowych obiektów zabytkowych, winny być 
usunięte lub w uzasadnionych przypadkach 
poddane odpowiedniej przebudowie z dosto-
sowaniem bryły, formy architektonicznej do 
historycznej kompozycji przestrzenno-
architektonicznej, z użyciem tradycyjnych, lo-
kalnych materiałów budowlanych; analogicz-

nie należy postępować w stosunku do innych 
elementów zniekształcających założenia histo-
ryczne (np. błędnych nasadzeń zieleni); 

16) Obowiązuje zakaz stosowania jaskrawej kolo-
rystyki; 

17) Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń betono-
wych i elementów prefabrykowanych; forma 
wysokość i materiał ogrodzenia ma nawiązy-
wać do lokalnych historycznych ogrodzeń, 

18) Zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych  
i masztów związanych z urządzeniami prze-
kaŝnikowymi telekomunikacji; 

19) Zakazuje się lokalizacji dominant architekto-
nicznych, urządzeń technicznych gabarytach 
kolidujących z krajobrazem kulturowym ob-
szaru; 

20) Umieszczanie reklam lub innych tablic nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem  
i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest zabronione. Dopuszczalne jest 
umiejscawiacie tablic informacyjnych instytu-
cji lub szyldów sklepów i zakładów w miej-
scach na to wyznaczonych, we właściwej, nie-
agresywnej formie. 

21) Wyklucza się możliwość prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energetycz-
nych, istniejące linie napowietrzne należy suk-
cesywnie zastępować wziemnymi. 

22) Elementy infrastruktury winny być projekto-
wane w sposób uwzględniający zachowanie 
wartości walorów krajobrazowych i ochronę 
historycznego krajobrazu kulturowego; 

23) Zainwestowanie należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkować na jego odpowiednie 
wpisanie w otaczający krajobraz kulturowy; 

24) Wprowadza się wymóg uzgadniania z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
wszelkich działań inwestycyjnych (w tym 
zmiany zagospodarowania terenu), remon-
tów, przebudów i modernizacji oraz zmiany 
funkcji obiektów budowlanych, jak i wznosze-
nia nowych budynków. 
2. W granicach planu strefy „OW” obserwacji 

archeologicznych ustala się obowiązek: 
1) Obowiązuje wymóg uzgadniania z Dolnoślą-

skim Konserwatorem Zabytków wszelkich za-
mierzeń inwestycyjnych w zakresie prac ziem-
nych co do konieczności ich prowadzenia pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nad-
zór archeologiczny i ratownicze badania ar-
cheologiczne prowadzone są przez uprawnio-
nego archeologa. 

2) Pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla 
robót niewymagających pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych. 

3) Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych – zasób ich ewidencji i reje-
stru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzu-
pełnieniom. 
3. Ochrona obiektów historycznych: 
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1) Obiekty zabytkowe należy poddać restauracji i 
modernizacji technicznej z dostosowaniem 
obecnej lub projektowanej funkcji do wartości 
obiektu, należy zachować lub odtworzyć ich 
bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastoso-
wane tradycyjne materiały budowlane oraz 
kolorystykę elewacji; 

2)  Należy utrzymać, a w zniszczonych fragmen-
tach odtworzyć, historyczny detal architekto-
niczny; 

3) Należy chronić zachowany układ i wystrój 
wnętrz oraz dążyć do jego odtworzenia w tych 
przypadkach, gdy uległ niekorzystnym zmia-
nom; 

4) Należy zachować kształt, rozmiary i rozmiesz-
czenie otworów zgodnie z historycznym wize-
runkiem budynku; 

5) Należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną 
stolarkę okienną i drzwiową; 

6) Elementy napowierzchniowe instalacji tech-
nicznej oraz elementy reklamy projektować  
i montować z zachowaniem wartości zabyt-
kowych obiektów;  

7) Przed podjęcie prac projektowych należy uzy-
skać wytyczne konserwatorskie odnośnie pla-
nowanych prac;  

8) Wszelkie prace budowlane, a także zmiany 
funkcji ww. obiektów należy  uzgadniać z wła-
ściwym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków; 

9) Budynki znajdujące się w wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków: 
a) ul. Wrocławska, budynek mieszkalny nr 2, 
b) ul. Oławska, budynek mieszkalny i gospo-

darczy nr 222, 
c) ul. Oławska, stodoła za budynkiem nr 222, 
d) ul. Oławska, budynek gospodarczy za bu-

dynkiem nr 220, 
e) ul. Oławska, budynek mieszkalny i gospo-

darczy nr 224, 
f) ul. Prusa, budynek mieszkalny nr 1,  
g) ul. Prusa, budynek mieszkalny nr 9; 

10) Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji za-
bytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu  
i może być aktualizowany. 
4. Ustala się wymóg ochrony poprzez zacho-

wanie elementów układu przestrzennego, form  
i wystroju elewacji budynków chronionych jako 
zabytki architektury i budownictwa. 

5. Ustala się wymóg dostosowania nowej za-
budowy i rozbudowy istniejących obiektów do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
skali i formy zabudowy, przy założeniu harmonij-
nego współistnienia elementów kompozycji histo-
rycznej i współczesnej. 

§ 17. Zasady zagospodarowania i ochrony zie-
leni. 

1. Ustala się utrzymanie zieleni ukształtowa-
nej na terenach zieleni urządzonej i skwerowej,  
z zachowaniem naturalnej formy roślinności. 

2. W zakresie zagospodarowania zielenią, 
obowiązuje: 
1) zachowanie istniejącego drzewostanu, z do-

puszczeniem likwidacji roślin kolidujących z lo-

kalizacją projektowanych dróg i placów oraz 
drzew chorych; 

2) projektowanie i prowadzenie prac ziemnych 
oraz melioracyjnych w sposób nieniszczący 
drzew; 

3) odtwarzanie i uzupełnianie ubytków trwałymi, 
długowiecznymi gatunkami drzew rodzimych, 
poza obszarami, na których zadrzewienie jest 
niewskazane. 

§ 18. Na terenie objętym planem ustala się 
następujące zasady zagospodarowania, wynikają-
ce z potrzeby ochrony środowiska: 

1. Zakaz lokalizowania w granicach działek 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i 
usługowe obiektów i urządzeń usługowych zali-
czonych do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, z wyjątkiem inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

2. Ograniczenie uciążliwości prowadzonej 
działalności w zakresie emisji: hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych 
oraz niejonizującego promieniowania elektroma-
gnetycznego, do granic własności terenu, na jakim 
jest lokalizowana. 

3. Wymóg działań na rzecz poprawy stanu 
środowiska niezależnie od funkcji terenu. 

4. Cały obszar opracowania leży na obszarze 
zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych  
nr 320 „Pradolina Rzeki Odra (S Wrocław)”, dla 
którego obowiązują przepisy szczególne. 

§ 19. Ogólne zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 

1. Ustala się możliwość scalania działek w celu 
dokonania ich wtórnego podziału, z zachowaniem 
następujących warunków: 
1) scalane działki powinny być położone w grani-

cach tego samego terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, 

2) dopuszcza się scalanie działek, położonych na 
więcej niż jednym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi, pod warunkiem że nastąpi 
wtórny podział, a działki wydzielone  w jego 
wyniku znajdą się w całości na którymś z tych 
terenów. 

2. Ustala się możliwość podziału na działki 
budowlane terenów pod warunkiem zachowania 
obowiązujących przepisów oraz pozostałych usta-
leń planu, przy czym nakazuje się wydzielenie nie-
zbędnych dróg wewnętrznych do obsługi działek w 
sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej 
dla każdej wydzielonej działki. 

3. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niż określone w ustaleniach 
szczegółowych w przypadku: 
1) potrzeby powiększenia sąsiedniej nieruchomo-

ści, pod warunkiem że działka, z której zostaje 
wydzielony teren, zachowa powierzchnię nie 
mniejszą niż określona dla terenu, na którym się 
znajduje; 

2) w celu lokalizowanie obiektów infrastruktury 
technicznej; 

3) jeśli zmniejszenie działki poniżej jej wymaga-
nych parametrów wynika z konieczności wy-
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dzielenia terenu pod drogi wymagane ustale-
niami niniejszego planu. 

§ 20. Na terenie objętym planem ustala się 
następujące ogólne zasady podziału terenów na 
działki budowlane: 

1. W zakresie dostępności działek: 
1) wykonywanie podziałów w sposób zapewniają-

cy dostępność do dróg publicznych; 
2) w wypadku gdy niemożliwe jest spełnienie wa-

runków z pkt.1, ustala się możliwość wyznacze-
nia ogólnodostępnych dróg wewnętrznych  
o szerokości minimum 4 m w liniach rozgrani-
czających, łączących nowe działki z drogami 
publicznymi poprzez dwa wjazdy lub jeden 
wjazd zakończony polem do zawracania pojaz-
dów. 

2. Minimalne szerokości frontu nowo projek-
towanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie wolno stojącej −  18 m, 
2) w zabudowie bliŝniaczej – 10 m, 
3) w zabudowie szeregowej – 9 m. 

§ 21. Na terenie objętym planem: 
1. Elementami przestrzeni publicznej są tere-

ny: 
1) dróg publicznych, 
2) usług publicznych, 
3) publicznej zieleni urządzonej i skwerów, 
4) publicznych placów parkingowych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
terenów: 
1) ogólna dostępność do przestrzeni publicznej,  

w tym dla osób niepełnosprawnych; 
2) dopuszczalne grodzenie terenów, w przypadku 

gdy przepisy planu nie stanowią inaczej; 
3) dopuszczenie częściowej niedostępności obiek-

tów budowlanych; 
4) z wyjątkiem dróg, dopuszczalna ogólna niedo-

stępność obiektów i elementów infrastruktury 
technicznej; 

5) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiek-
tów handlowo-usługowych w przestrzeniach 
publicznych oraz w miejscach widocznych  
z przestrzeni publicznych; 

6) zakazuje się lokalizowania nośników reklamo-
wych na drzewach, na obiektach małej architek-
tury oraz na urządzeniach technicznych takich 
jak szafki energetyczne, gazowe i telekomunika-
cyjne, stacje transformatorowe itp.; 

7) zakazuje się utwardzania i innego ograniczania 
przepuszczalności gleb oraz prowadzenia robót 
ziemnych w promieniu co najmniej 1,5 m od 
pni pojedynczych drzew i ich skupisk.  

3. Na obszarze objętym planem obowiązuje: 
1) zakaz montowania bilbordów i nośników re-

klam o powierzchni większej niż 4 m² na elewa-
cjach budynków; 

2) dopuszczenie lokalizacji nośników reklam  
o powierzchni większej niż 2 m² w odległości 
nie mniejszej niż 80 m od siebie; 

3) dopuszczenie lokalizacji reklam w postaci szyl-
dów o powierzchni nie większej niż 1,0 m² na 
parterach budynków, gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 22. Tereny oznaczone symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN.  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające, zajmujące w sumie mniej niż 

30% powierzchni zabudowy działki: 
a) usługi nieuciążliwe; 
b) urządzenia towarzyszące; 
c) infrastruktura techniczna.  

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa jednorodzinna wolno stojąca i  
bliŝniacza, 

b) usługi zajmujące nie więcej niż 30% po-
wierzchni użytkowej wszystkich budynków 
na działce, 

c) powierzchnia nowej zabudowy od 100 do 
300 m², 

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysokość zabudowy 5–10 m, 
b) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy 

do 2 plus poddasze użytkowe; 
c) na obszarze objętym strefą konserwatorską 

„B” liczba kondygnacji nadziemnych 2,  
w tym poddasze użytkowe, 

d) wysokość zabudowy na terenach objętych 
strefą konserwatorską „B” do 9 m dla zabu-
dowy mieszkaniowej i do 7 m dla zabudowy 
gospodarczej; 

3) kształt i pokrycie dachu: 
a) dachy wielospadowe o symetrycznym ukła-

dzie połaci o spadkach od 36o do 48o, pokry-
te dachówką w kolorze ceglastym, czerwo-
nym lub brązowym; 

b) dachy płaskie wyłącznie nad wejściami,  we-
randami, 

c) lukarny dachowe dopuszczone w dachach  
o spadku minimum 38°, kalenice (najwyższy 
element lukarn) powinny być obniżone  
o 50 cm od kalenicy dachu; łączna długość 
lukarn brutto na elewacji – nie więcej niż 
30% długości dachu, 

d) okapy dachowe nie więcej niż 50 cm, 
e) dopuszczalne odstępstwa od form i rodza-

jów pokrycia dachów, w przypadku remontu, 
dobudowy oraz odbudowy budynków istnie-
jących; 

f) dla części terenów 5MN, 6MN, 3MN objętych 
strefą konserwatorską „B” obowiązują dachy 
dwuspadowe, symetryczne o kącie nachyle-
nia 38−45° kryte dachówką w kolorze mato-
wym ceglastym lub czerwonym. 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 
a) maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,5 m,  

w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%, 
pozostała część ogrodzenia ażurowa, 

b) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, 
c) ściany tynkowane w kolorze stonowanym – 

nie więcej niż 30% chromatyczności barwy  
w powłokach tynkarskich lub malarskich; 
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dopuszcza się odstępstwo na powierzchni  
nie większej niż 30% ścian, 

d) dopuszcza się ściany wykonane jako elewa-
cja klinkierowa z cegły w kolorze natural-
nym, tj. czerwonym lub brązowym przy do-
puszczeniu innych materiałów ścian na po-
wierzchni nie większej niż 30%,  

e)  zakaz stosowania okładzin  elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych typu siding; 

5) wskaŝnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 0,9; 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
niż 30%. 

3. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych:  
1) w strefie „B” ochrony zabytków, w której znaj-

duje się część terenu 2MN, 1MN, obowiązują 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków zawarte w § 16 ust. 1, 

2) obszar znajduje się w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej, dla której obowiązują zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
zawarte w § 16 ust. 2. 

4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości:  
1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza 

niż 750 m2, 
2) dopuszcza się mniejszą powierzchnie, dla dzia-

łek budowlanych wydzielonych jako mniejsze 
przed dniem uchwalenia planu oraz dla działek 
skrajnych, ograniczonych przynajmniej z dwóch 
stron drogą. 

5. Stawka procentowa 15%. 

§ 23. Tereny oznaczone symbolami: 1U, 2U, 
3U, 4U. 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) podstawowe: zabudowa usługowa. 
2) uzupełniające zajmując w sumie mniej niż 30% 

powierzchni zabudowy działki: 
a) zabudowa mieszkaniowa; 
b) urządzenia towarzyszące; 
c) infrastruktura techniczna.  

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) budynek gospodarczo-garażowy o po-
wierzchni zabudowy do 50 m²; 

b) powierzchnia zabudowy nowo lokalizowa-
nych budynków od 100 do 300 m²; 

c) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie zajmują-
ca nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej 
budynków na działce; 

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysokość zabudowy 8–10 m, 
b) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy 

do 2 plus poddasze użytkowe; 
c) na obszarze objętym strefą konserwatorską 

„B” liczba kondygnacji nadziemnych 2,  
w tym poddasze użytkowe, 

d) wysokość zabudowy na terenach objętych 
strefą konserwatorską „B” do 9 m dla zabu-
dowy mieszkaniowej i do 7 m dla zabudowy 
gospodarczej; 

3) kształt i pokrycie dachu: 
a) dachy wielospadowe o symetrycznym ukła-

dzie połaci, o spadkach od 36o do 48o, pokry-
te dachówką w kolorze ceglastym, czerwo-
nym lub brązowym, 

b) dachy płaskie wyłącznie nad wejściami i we-
randami, 

c) lukarny dachowe dopuszczone w dachach  
o spadku minimum 38°, kalenice (najwyższy 
element lukarn) powinny być obniżone  
o 50 cm od kalenicy dachu; łączna długość 
lukarn brutto na elewacji – nie więcej niż 
30% długości dachu, 

d) okapy dachowe nie więcej niż 50 cm, 
e) dopuszczalne odstępstwa od form i rodza-

jów pokrycia dachów, w przypadku remontu, 
dobudowy oraz odbudowy budynków istnie-
jących; 

f) dla terenów 2U objętym strefą konserwator-
ską „B” obowiązują dachy dwuspadowe, 
symetryczne o kącie nachylenia 38−45° kryte 
dachówką w kolorze matowym ceglastym 
lub czerwonym; 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 
a) maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,5 m,  

w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%, 
pozostała część ogrodzenia ażurowa, 

b) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, 
c) ściany tynkowane w kolorze stonowanym, 

nie większym niż 30% chromatyczności bar-
wy w powłokach tynkarskich lub malarskich; 
dopuszcza się odstępstwo na powierzchni 
nie większej niż 30% ścian, 

d) dopuszcza się ściany wykonane jako elewa-
cja klinkierowa z cegły w kolorze natural-
nym, tj. czerwonym lub brązowym przy do-
puszczeniu innych materiałów ścian na po-
wierzchni nie większej niż 30%,  

e) zakaz stosowania okładzin  elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych typu siding; 

5) wskaŝnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 1,0; 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
niż 20%. 

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: bry-
łę i funkcję projektowanych obiektów należy do-
stosować do rzeŝby terenu i architektury otoczenia. 

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych – reklamy w postaci szyldów można lokali-
zować w części parterowej elewacji budynku,  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych:  
1) w strefie „B” ochrony zabytków, w której znaj-

duje teren 2U, obowiązują zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte  
w § 16 ust. 1; 

2) obszar znajduje się w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej, dla której obowiązują zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
zawarte w § 16 ust. 2. 

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości:  
1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza 

niż 1000 m2, 
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2) dopuszcza się mniejszą powierzchnie, dla dzia-
łek budowlanych wydzielonych jako mniejsze 
przed dniem uchwalenia planu oraz dla działek 
skrajnych, ograniczonych przynajmniej z dwóch 
stron drogą. 

7. Stawka procentowa 15%. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MKP.0914- 
-3/10 z dnia 31 marca 2010 r. do WSA we Wrocła-
wiu na § 23 uchwały). 

§ 24. Tereny oznaczone symbolami: 1UP, 2UP. 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: usługi publiczne, 
2) uzupełniające zajmując w sumie mniej niż 30% 

powierzchni zabudowy terenu: 
a) usługi sportu i rekreacji, 
b) urządzenia towarzyszące, 
c) infrastruktura techniczna.  

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) budynek gospodarczo-garażowy o po-
wierzchni zabudowy do 50 m², 

b) powierzchnia zabudowy nowo lokalizowa-
nych budynków od 100 do 300 m², 

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysokość zabudowy 5−12 m, 
b) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy 

do 3 plus poddasze użytkowe; 
3) kształt i pokrycie dachu: 

a) dachy wielospadowe o symetrycznym ukła-
dzie połaci, o spadkach od 28o do 48o, pokry-
te dachówką w kolorze ceglastym, czerwo-
nym lub brązowym, 

b) dachy płaskie wyłącznie nad wejściami i we-
randami, 

c) lukarny dachowe dopuszczone w dachach  
o spadku minimum 38°, kalenice (najwyższy 
element lukarn) powinny być obniżone  
o 50 cm od kalenicy dachu; łączna długość 
lukarn brutto na elewacji – nie więcej niż 
30% długości dachu, 

d) okapy dachowe nie więcej niż 50 cm, 
e) dopuszczalne odstępstwa od form i rodza-

jów pokrycia dachów, w przypadku remontu, 
dobudowy oraz odbudowy budynków istnie-
jących; 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 
a) maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,5 m,  

w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%, 
pozostała część ogrodzenia ażurowa, 

b) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych 
c) ściany tynkowane w kolorze stonowanym, 

nie większym iż 30% chromatyczności barwy 
w powłokach tynkarskich lub malarskich; 
dopuszcza się odstępstwo na powierzchni  
nie większej niż 30% ścian, 

d) dopuszcza się ściany wykonane jako elewa-
cja klinkierowa z cegły w kolorze natural-
nym, tj. czerwonym lub brązowym przy do-
puszczeniu innych materiałów ścian na po-
wierzchni nie większej niż 30%,  

e) zakaz stosowania okładzin  elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych typu siding; 

5) wskaŝnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 1,2, 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
niż 30%. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych − reklamy w postaci szyldów można lokali-
zować w części parterowej elewacji budynku,  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych:  
1) W strefie „B” ochrony zabytków, w której znaj-

duje część terenu 1UP, obowiązują zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
zawarte w § 16 ust. 1; 

2) W strefie „OW” ochrony archeologicznej,  
w której znajduje się teren, obowiązują zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
zawarte w § 16 ust. 2. 

5. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości:  
1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza 

niż 1000 m2; 
2) dopuszcza się mniejszą powierzchnie, dla dzia-

łek budowlanych wydzielonych jako mniejsze 
przed dniem uchwalenia planu oraz dla działek 
skrajnych, ograniczonych przynajmniej z dwóch 
stron drogą. 

6. Stawka procentowa 15%. 

§ 25. Tereny oznaczone symbolami: 1P/U, 
2P/U, 3P/U. 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) podstawowe: zabudowa przemysłowa z do-

puszczeniem zabudowy usługowej. 
2) uzupełniająca zajmująca nie więcej niż 30% 

powierzchni użytkowej budynków na działce: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) infrastruktura techniczna.  

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa przeznaczona pod działalność 
produkcyjną, magazynową i składową wraz  
z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, 
częścią socjalną i biurową, 

b) zabudowa usługowa, 
c) nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej 

oraz innych budynków z pomieszczeniami 
mieszkalnymi, 

d) urządzenia techniczne związane z produkcją 
(kotłownie, stacje trafo, tymczasowe zbiorni-
ki na ścieki bytowe) na terenie własnym in-
westora, 

e) dla obiektów znajdujących się w odległości 
mniejszej niż 30 m od granicy terenów zabu-
dowy mieszkaniowej dopuszczalne wartości 
progowe poziomu hałasu w środowisku, wy-
rażone równoważnym poziomem dŝwięku 
wynoszą: 65 dB w dzień i 55 dB w nocy; 

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysokość  zabudowy dla jednostki 1P/U 4 do 

10 m, 
b) wysokość  zabudowy dla jednostki 2P/U, 

3P/U 4 do 12 m, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 126 – 13363 – Poz. 1925 

 

c) dopuszcza się dominanty wysokościowe;  
3) kształt i pokrycie dachu: 

a) dachy wielospadowe o spadkach od 28o do 
48o, pokryte dachówką w kolorze czerwonym 
lub brązowym, 

b) dopuszczalne odstępstwa od form i rodza-
jów pokrycia budynków określonych w pod-
punkcie a, w przypadku remontu oraz odbu-
dowy dachów istniejących, 

c) dopuszczalne dachy płaskie i o mniejszym 
kącie nachylenia nad halami, tarasami lub 
nad wejściami oraz nad dobudowanymi 
obiektami gospodarczo-garażowymi; 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 
a) maksymalna wysokość ogrodzeń – 2 m, 
b) ściany w kolorze stonowanym, nie większym 

iż 30% chromatyczności barwy w powłokach 
tynkarskich lub malarskich; dopuszcza się 
odstępstwo na powierzchni  nie większej niż 
30% ścian;  

c) dopuszcza się ściany wykonane jako elewa-
cja klinkierowa z cegły w kolorze natural-
nym, tj. czerwonym lub brązowym przy do-
puszczeniu innych materiałów ścian na po-
wierzchni nie większej niż 30%,  

5) wskaŝnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 1,0; 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
niż 15%. 

3. Zasady ochrony środowiska: dopuszcza się  
lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których wymaga-
ny jest raport oraz dla których obowiązek sporzą-
dzenia raportu może być wymagany. 

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: reklamy w postaci szyldów można lokalizo-
wać w części parterowej elewacji budynku,  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości:  
1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza 

niż 1000 m2; 
2) dopuszcza się mniejszą powierzchnie, dla dzia-

łek budowlanych wydzielonych jako mniejsze 
przed dniem uchwalenia planu oraz dla działek 
skrajnych, ograniczonych przynajmniej z dwóch 
stron drogą. 

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

7. Stawka procentowa do 15%. 

§ 26. Tereny oznaczone symbolami: 1P, 2P, 
3P, 4P. 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) podstawowe: zabudowa przemysłowa. 
2) uzupełniające zajmujące w sumie mniej niż 30% 

powierzchni zabudowy działki: 
a) zabudowa usługowa, 
b) urządzenia towarzyszące, 
c) infrastruktura techniczna.  

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa przeznaczona pod działalność 

produkcyjną, magazynową i składową wraz z 
niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, 
częścią socjalną i biurową, 

b) zabudowa usługowa, 
c) nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej 

oraz innych budynków z pomieszczeniami 
mieszkalnymi, 

d) urządzenia techniczne związane z produkcją 
(kotłownie, stacje trafo, tymczasowe zbiorni-
ki na ścieki bytowe) na terenie własnym in-
westora, 

e) dla obiektów znajdujących się w odległości 
mniejszej niż 30 m od granicy terenów zabu-
dowy mieszkaniowej dopuszczalne wartości 
progowe poziomu hałasu w środowisku, wy-
rażone równoważnym poziomem dŝwięku 
wynoszą: 65 dB w dzień i 55 dB w nocy; 

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysokość zabudowy do 12 m, 
b) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy 

do 3 plus poddasze użytkowe; 
3) kształt i pokrycie dachu: 

a) dachy wielospadowe o spadkach od 28o do 
48o, pokryte dachówką w kolorze czerwonym 
lub brązowym, 

b) dopuszczalne odstępstwa od form i rodza-
jów pokrycia budynków określonych w pod-
punkcie a, w przypadku remontu oraz odbu-
dowy dachów istniejących, 

c) dopuszczalne dachy płaskie i o mniejszym 
kącie nachylenia nad halami, tarasami lub 
nad wejściami oraz nad dobudowanymi 
obiektami gospodarczo-garażowymi; 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 
a) maksymalna wysokość ogrodzeń – 2 m, 
b) ściany w kolorze stonowanym, nie większym 

iż 30% chromatyczności barwy w powłokach 
tynkarskich lub malarskich; dopuszcza się 
odstępstwo na powierzchni  nie większej niż 
30% ścian, 

c) dopuszcza się ściany wykonane jako elewa-
cja klinkierowa z cegły w kolorze natural-
nym, tj. czerwonym lub brązowym przy do-
puszczeniu innych materiałów ścian na po-
wierzchni nie większej niż 30%, 

5) wskaŝnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 1,0, 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
niż 15%. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: reklamy w postaci szyldów można lokalizo-
wać w części parterowej elewacji budynku,  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości: powierzchnia działki budowlanej nie 
mniejsza niż 3000 m2. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w użytkowaniu: obiekty 
gospodarczo-garażowe o formie dostosowanej do 
budynku mieszkalnego. 

6. Obsługa w zakresie infrastruktury technicz-
nej: 
1) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody, o ile 

spełniają one wymogi stawiane przez przepisy 
szczególne; 
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2) odprowadzenie oraz oczyszczanie ścieków mo-
że odbywać się w oparciu o oczyszczalnie in-
dywidualne zapewniające utylizację ścieków w 
ramach działki, przy zachowaniu wymogu, by 
przed realizację oczyszczalni ścieków każdora-
zowo przeprowadzić stosowne badania hydro-
geologiczne w zakresie przepuszczalności grun-
tów i poziomu wód gruntowych i w zależności 
od ich wyników stosować odpowiednio dobra-
ne technologie oczyszczania ścieków. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

8. Stawka procentowa 15%. 

§ 27. Tereny oznaczone symbolami: 1KD(G). 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: droga publiczna klasy głównej, 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) szerokość minimum 35 m w liniach rozgranicza-

jących, 
2) linia zabudowy obiektów budowlanych co naj-

mniej 12 m od linii rozgraniczających drogi, je-
żeli rysunek nie wskazuje inaczej, 

3) dopuszcza się pasy zieleni, w tym szpalery 
drzew po obu stronach jezdni, 

4) ogranicza się ilość wjazdów na drogi główne do 
niezbędnych, dla nowych obiektów należy orga-
nizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) nawierzchnia utwardzona, 
2) lokalizacja reklam o powierzchni ekspozycyjnej 

do 4 m² w miejscach i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi, 

3) dopuszcza się wprowadzenie strefy lokalizacji 
środków ochrony czynnej przed szkodliwym 
wpływem ruchu samochodowego na terenach 
zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi o szerokości 10 m między linią zabudowy 
a linią rozgraniczającą drogi. 

4. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren, obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

5. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości: zakaz dokonywania podziałów za wy-
jątkiem porządkujących stan własnościowy w li-
niach rozgraniczających terenów. 

6. Stawka procentowa 0,01%. 

§ 28. Tereny oznaczone symbolami: 2KD(G). 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe:  droga publiczna klasy głównej, 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) ustala się  szerokość w liniach rozgraniczają-

cych 35 m, dopuszcza się pozostawienie drogi 
w istniejących granicach własności; 

2) po realizacji 1 KD(G) dopuszcza się drogę pu-
bliczną klasy zbiorczej; 

3) linia zabudowy obiektów budowlanych co naj-
mniej 12 m od linii rozgraniczających drogi, je-
żeli rysunek nie wskazuje inaczej; 

4) dopuszcza się pasy zieleni, w tym szpalery 
drzew po obu stronach jezdni; 

5) ogranicza się ilość wjazdów na drogi główne do 
niezbędnych, dla nowych obiektów należy orga-
nizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) nawierzchnia utwardzona; 
2) lokalizacja reklam o powierzchni ekspozycyjnej 

do 4 m² w miejscach i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi; 

3) w obszarze objętym strefą „B” obowiązuje za-
kaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się wprowadzenie strefy lokalizacji 
środków ochrony czynnej przed szkodliwym 
wpływem ruchu samochodowego na terenach 
zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi o szerokości 10 m między linią zabudowy 
a linią rozgraniczającą drogi. 

4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości: zakaz dokonywania podziałów za wy-
jątkiem porządkujących stan własnościowy w li-
niach rozgraniczających terenów. 

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

6. Stawka procentowa 0,01%. 

§ 29. Tereny oznaczone symbolami: 1KD(Z). 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej, 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 

w istniejących granicach własności, dopuszcza 
się zwiększenie szerokości w liniach rozgrani-
czających  do 25 m; 

2) linia zabudowy obiektów budowlanych co naj-
mniej 10 m od linii rozgraniczających drogi, je-
żeli rysunek planu nie wskazuje inaczej; 

3) dopuszcza się pasy zieleni, w tym szpalery 
drzew po obu stronach jezdni; 

4) ogranicza się ilość wjazdów na drogi zbiorcze 
do niezbędnych, dla nowych obiektów należy 
organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfiko-
wane. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) nawierzchnia utwardzona, 
2) lokalizacja reklam o powierzchni ekspozycyjnej 

do 4 m² w miejscach i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi; 

3) w obszarze objętym strefą „B” obowiązuje za-
kaz lokalizacji reklam. 

4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości: zakaz dokonywania podziałów za wy-
jątkiem porządkujących stan własnościowy w li-
niach rozgraniczających terenów. 

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
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przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

6. Stawka procentowa 0,01%. 

§ 30. Tereny oznaczone symbolami: 1KD(L), 
2KD(L), 3KD(L), 4KD(L). 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej, 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 

w istniejących granicach własności, dopuszcza 
się zwiększenie szerokości w liniach rozgrani-
czających do 15 m; 

2) linia zabudowy obiektów budowlanych co naj-
mniej 8 m od linii rozgraniczających drogi, jeżeli 
rysunek nie wskazuje inaczej; 

3) dopuszcza się pasy zieleni, w tym szpalery 
drzew po obu stronach jezdni; 

4) ogranicza się ilość wjazdów na drogi lokalne do 
niezbędnych, dla nowych obiektów należy orga-
nizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) nawierzchnia utwardzona; 
2) lokalizacja reklam o powierzchni ekspozycyjnej 

do 4 m² w miejscach i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi. 

4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości: zakaz dokonywania podziałów za wy-
jątkiem porządkujących stan własnościowy w li-
niach rozgraniczających terenów. 

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

6. Stawka procentowa 0,01%. 

§ 31. Tereny oznaczone symbolami: 1KD(D) − 
6KD(D). 

1. Przeznaczenie terenu:  
1) droga publiczna klasy dojazdowej, 
2) uzupełniające: 

a) infrastruktura techniczna, 
b) miejsca postojowe. 

2. Zasady  zagospodarowania terenu: 
1) ustala się  szerokość w liniach rozgraniczają-

cych w istniejących granicach własności, do-
puszcza się zwiększenie szerokości w liniach 
rozgraniczających  do 12 m; 

2) linia zabudowy obiektów budowlanych co naj-
mniej 6 m od linii rozgraniczających drogi, jeżeli 
rysunek nie wskazuje inaczej; 

3) obowiązuje jedna jezdnia mająca co najmniej 
jeden pas ruchu w każdym kierunku jazdy; 

4) dopuszcza się pasy zieleni, w tym szpalery 
drzew po obu stronach jezdni. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) nawierzchnia utwardzona; 

2) lokalizacja reklam o powierzchni ekspozycyjnej 
do 4 m² w miejscach i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi; 

3) w obszarze objętym strefą „B” obowiązuje za-
kaz lokalizacji reklam. 

4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości: zakaz dokonywania podziałów za wy-
jątkiem porządkujących stan własnościowy w li-
niach rozgraniczających terenów. 

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

6. Stawka procentowa 0,01%. 

§ 32. Tereny oznaczone symbolami: 1KD(W) – 
4 KD(W). 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) podstawowe: drogi wewnętrzne, 
2) uzupełniające: 

a) infrastruktura techniczna. 
2. Zasady  zagospodarowania terenu: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
6 m; 

2) szerokość jezdni utwardzonej minimum 4 m; 
3) linia zabudowy obiektów budowlanych co naj-

mniej 4 m od linii rozgraniczających drogi, jeżeli 
rysunek nie wskazuje inaczej; 

4) dopuszcza się stosowanie przeszkód zmniejsza-
jących prędkość jazdy; 

5) dopuszcza się pasy zieleni, w tym szpalery 
drzew po obu stronach jezdni. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) nawierzchnia utwardzona; 
2) lokalizacja reklam o powierzchni ekspozycyjnej 

do 4 m² w miejscach i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi; 

3) w obszarze objętym strefą „B” obowiązuje za-
kaz lokalizacji reklam. 

4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nie-
ruchomości: zakaz dokonywania podziałów za wy-
jątkiem porządkujących stan własnościowy w li-
niach rozgraniczających terenów. 

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych: w strefie „OW” ochrony 
archeologicznej, w której znajduje się teren obo-
wiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków zawarte w § 16 ust. 2. 

6. Stawka procentowa 0,01%. 

Rozdział 3 

Ustalenia końcowe 

§ 33. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta Jelcz-Laskowice. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Beata Bejda 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/ 
/294/2009 Rady Miejskiej w Jelczu- 
-Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/ 
/294/2009 Rady Miejskiej w Jelczu- 
-Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
 
Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Jelcz- 
-Laskowice w granicach ulic: Oławska, Wrocławska, Fabryczna, Techników oraz proj. obwodnica 
wschodniej, zwana dalej „MPZP Belgijska”, wyłożonego do publicznego wglądu (w okresie 
od 24.07.2009 r. do 21.08.2009 r.) oraz w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień 
04.09.2009 r., w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) postanawia: 

1. Uwagi Pani Jolanty Klimek nie uwzględnić. 
Pani Jolanta Klimek pismem z dnia 18 czerwca 2009 r. wniosła uwagę dotyczącą dopuszczenia zabudo-
wy mieszkaniowej na działce nr 3 AM 30. 
Działka ta w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Jelcz-Laskowice (uchwała nr XLII/253/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowice z dnia 23 listopada 
2005 r.) przeznaczona została pod tereny przemysłowe z dopuszczeniem usług. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP-Belgijska” w Jelczu-Laskowice 
został sporządzony zgodnie z ustaleniami ww. Studium. 
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) rada gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności  
z ustaleniami studium. 

2. Uwagę Pani Ireny Jelonek uwzględnić. 
Pani Irena Jelonek wniosła uwagę dotyczącą dz. nr 18/1, AM 7, w której wnioskuje o możliwość zmniej-
szenia minimalnej powierzchni działki. W związku z uwagą odpowiednio zostały zmienione zapisy 
uchwały dotyczące podziału nieruchomości i brzmią one w wersji ostatecznej: § 19. Ogólne zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomości: 

1. Ustala się możliwość scalania działek w celu dokonania ich wtórnego podziału, z zachowaniem 
następujących warunków: 
1) scalane działki powinny być położone w granicach tego samego terenu wyznaczonego liniami roz-

graniczającymi, 
2) dopuszcza się scalanie działek, położonych na więcej niż jednym terenie wyznaczonym liniami roz-

graniczającymi, pod warunkiem że nastąpi wtórny podział, a działki wydzielone  w jego wyniku znaj-
dą się w całości na którymś z tych terenów. 

2. Ustala się możliwość podziału na działki budowlane terenów pod warunkiem zachowania obo-
wiązujących przepisów oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym nakazuje się wydzielenie niezbędnych 
dróg wewnętrznych do obsługi działek w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej dla każdej 
wydzielonej działki. 

3. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż określone w ustaleniach szczegó-
łowych w przypadku: 
1) potrzeby powiększenia sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem że działka, z której zostaje wydzie-

lony teren, zachowa powierzchnię nie mniejszą niż określona dla terenu, na którym się znajduje; 
2) w celu lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej; 
3) jeśli zmniejszenie działki poniżej jej wymaganych parametrów wynika z konieczności wydzielenia 

terenu pod drogi wymagane ustaleniami niniejszego planu. 
4. oraz § 22 pkt 4. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości:  

1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 750 m2, 
2) dopuszcza się mniejszą powierzchnie, dla działek budowlanych wydzielonych jako mniejsze przed 

dniem uchwalenia planu oraz dla działek skrajnych, ograniczonych przynajmniej z dwóch stron drogą. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/ 
/294/2009 Rady Miejskiej w Jelczu- 
-Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu, z której wynika, iż planowana w projekcie planu realizacja dróg publicz-
nych nie obciąża budżetu gminy. 

Wynikające z prognozy wielkości dochodów gminy oraz wielkości kosztów spowodowanych uchwale-
niem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaleca się podzielić na dwa okresy ich wy-
stąpienia. Okres I: do 5 lat od daty wejścia w życie planu oraz okres II: do lat 10. 

W okresie I prognozuje się wystąpienie po stronie dochodów: 
a) pełnej (100%) opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, tj. w wysokości min. 

177 tys. zł, maks. 620 tys. zł, 
b) 50% wzrostu wartości podatku od nieruchomości gruntowych, tj. w wysokości min. 30 tys. zł, maks. 

105 tys. zł, 
c) 50% wzrostu wartości podatku od nieruchomości kubaturowych, tj. w wysokości min. 145 tys. zł, 

maks. 505 tys. zł, 
d) 50% wzrostu wartości opłat od czynności cywilnoprawnych, tj. w wysokości min. 3 tys. zł, maks.  

20 tys. zł. 
Łączny wzrostu dochodów za okres I: min. 355 tys. zł, maks. 1250 tys. zł. 

Planowana w projekcie planu realizacja dróg publicznych nie obciąża budżetu gminy. 

W okresie II prognozuje się wystąpienie pozostałych wartości dochodów związanych z uchwaleniem 
planu miejscowego, tj. min. 176 tys. zł, a maks. 632 tys. zł. 

Uzyskanie minimalnego wzrostu dochodów gminy pozwoli na pokrycie około 70% kosztów realizacji 
analizowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W przypadku maksymalnego wzrostu dochodów gminy bilans dochodów i kosztów realizacji miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego jest dodatni. Osiągnięcie takiego wyniku finansowego 
wymaga aktywnej polityki gminy w gospodarowaniu przestrzenią. 

Ewentualna realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie możliwe  ŝró-
dła pozyskania funduszy na ten cel, środków własnych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidual-
nych. 

W przypadku przeprowadzanych przebudowy dróg należy dokonać analizy potrzeb realizacji infrastruk-
tury podziemnej i jej realizacje przeprowadzić wyprzedzająco lub w trakcie  przebudowy drogi. 
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