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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/ 
/391/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 30 marca 2010 r.  

 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie” dla północnej części wsi Gądów in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich  
                                 finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w pro-
jekcie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Gądów – Jaszkotle, 
gmina Kąty Wrocławskie dla północnej czćċci wsi 
Gądów, przedmiotem rozstrzygnićcia są inwesty-
cje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
ďą do zadaĉ własnych gminy, polegające na:  
1) budowie i oċwietleniu ok. 785 m.b. ulic, 
2) wykupie ok.  7260 m2 gruntów pod drogi pu-

bliczne, 
3) budowie ok. 1435 m.b. sieci wodociągowej  

i kanalizacji ċciekowej. 

§ 2. Zgodnie z Prognozą skutków finansowych 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Gądów – Jaszkotle, 
gmina Kąty Wrocławskie dla północnej czćċci wsi 

Gądów, szacunkowy koszt inwestycji, o których 
mowa w §1. wynosi: 
1) budowa i oċwietlenie ulic: 1 238 300 zł, 
2) wykup gruntów pod drogi publiczne: 363 000 zł, 
3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ċcie-

kowej:  1 126 500 zł. 

§ 3. 1. Ostateczny koszt uzaleďniony bćdzie 
od cen materiałów i usług obowiązujących w cza-
sie realizacji inwestycji i ustalony zostanie w dro-
dze przetargu publicznego na wykonanie inwesty-
cji, 

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowa-
na z dochodów własnych gminy bądč innych čró-
deł finansowania przewidzianych przepisami  
o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA NR XLVIII/497/2010 
 RADY MIASTA KŁODZKO 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
staromiejskiej miasta Kłodzka − Wyspa Piasek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z póčniej-
szymi zmianami), art. 20 ust 1 oraz art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, z póčniejszymi zmianami) oraz w związku 
z uchwałą nr LX/459/2006 Rady Miejskiej w Kłodz-
ku z dnia 26 pačdziernika 2006 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dziel-
nicy staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek, 
oraz po stwierdzeniu zgodnoċci ustaleĉ miejsco-
wego planu ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka 
Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1.  Zmianć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej 
miasta Kłodzka – Wyspa Piasek zwaną dalej pla-

nem, obejmującego ulice: Jana Matejki, Braci Gie-
rymskich, Zofii Stryjeĉskiej, Artura Grottgera, 
Ignacego Daszyĉskiego, Wita Stwosza połoďonego 
w Kłodzku w obrćbie geodezyjnym nr 3 oraz nr 4.  

2.  Integralną czćċcią planu miejscowego jest 
rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik 
graficzny nr 1 do uchwały.  

3.  Załącznikami do uchwały są:  
1)  rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia uwag, 

stanowiące załącznik nr 2;  
2)  rozstrzygnićcia o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące 
załącznik nr 3.  

4.  W planie miejscowym nie wprowadza sić 
ustaleĉ w zakresie:  
1)  wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych ze wzglćdu na brak wy-
stćpowania takich terenów,  

2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrćbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych ze wzglćdu na brak wystćpowania 
takich terenów;  
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3)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym,  

4)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania terenów.  

§ 2. Nastćpujące okreċlenia stosowane 
w uchwale oznaczają:  

1)  uchwała – niniejszą uchwałć;  
2)  rysunek planu miejscowego – graficzny zapis 

planu przedstawiony na mapach zasadniczych 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły;  

3)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz okreċlonych 
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych nie bćdących liniami przesyłowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie doty-
czy elementów takich jak: czćċci podziemnych 
obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, schodów, pochylni, okapów, 
tarasów, wiatrołapów oraz zadaszeĉ nad wej-
ċciami do budynków o ile ustalenia planu nie 
stanowią inaczej;  

4)  obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuď 
której naleďy sytuować zewnćtrzną ċcianć no-
wego budynku;  

5)  obszar zabudowany – obszar zajćty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnćtrznym 
obrysem ċcian zewnćtrznych w jego rzucie 
o najwićkszej powierzchni;  

6)  wskačnik zabudowy terenu – wartoċć stosun-
ku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczo-
nej w obrysie zewnćtrznym murów obiektów 
zlokalizowanych na terenie do powierzchni te-
renu;  

7)  przepisy odrćbne – naleďy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

8)  przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalnoċci lub 
grupy tych kategorii, które jako jedyne są do-
puszczone na danym terenie lub w obiekcie;  

9)  przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 
– jest to czćċć przeznaczenia terenu lub obiek-
tu, która powinna dominować w danym tere-
nie lub obiekcie w sposób okreċlony 
w ustaleniach planu;  

10)  przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiek-
tu – jest to czćċć przeznaczenia terenu lub 
obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe w sposób okreċlony 
w ustaleniach planu;  

11)  przeznaczenie tymczasowe – uďytkowanie 
obiektów nie dłuďej niď do ich ċmierci tech-
nicznej;  

12)  strefć obsługi komunikacyjnej – odcinek na 
którym naleďy zlokalizować obsługć komuni-
kacyjną dla terenu;  

13)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem;  

14)  obszar − zbiór terenów, dla których obowiązu-
je ta sama grupa ustaleĉ;  

15)  urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 

moďliwoċć uďytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodze-
nia, place postojowe, place pod ċmietniki, itp.  
§ 3. 1.  Nastćpujące oznaczenia graficzne na 

rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  
1)  oznaczenia ogólne:  

a)  granice obszaru objćtego planem miejsco-
wym,  

b)  linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu,  

c)  symbole okreċlające przeznaczenie terenów,  
d)  granica strefy ochrony konserwatorskiej 

układu urbanistycznego,  
e)  granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej,  
f)  granica strefy „W” ochrony archeologicznej,  
g)  granica Fortecznego Parku Kulturowego – 

Twierdza Kłodzko,  
h)  obszar bezpoċredniego zagroďenia powodzią 

– zasićg zalewu wody o prawdopodobieĉ-
stwie wystćpowania Q1%;  

2)  oznaczenia regulacyjne:  
a)  nieprzekraczalne, obowiązujące linie zabu-

dowy,  
b)  strefa włączenia;  
3)  oznaczenia szczegółowe:  
a)  obiekty wpisane do rejestru zabytków,  
b)  obiekty objćte ewidencją konserwatorską,  
c)  przebicia w bramie budynku dla ruchu pie-

szego,  
d)  przejazd bramowy,  
e)  obiekty wymagające korekty bryły,  
f)  obiekty wymagające korekty dachu,  
g)  portal wymagający ochrony konserwator-

skiej,  
h)  detal architektoniczny wymagający ochrony 

konserwatorskiej,  
i)  pomniki przyrody,  
j)  szpalery i drzewa proponowane do zacho-

wania,  
k)  elementy małej architektury,  
l)  obiekty do usunićcia,  
m)  dominanty,  
n)  klasy ulic,  
o)  ciągi piesze,  
p)  ciągi pieszo-jezdne,  
q)  stacje elektroenergetyczne.  

2.  Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-
rakter informacyjny.  

§ 4. 1.  Ustala sić nastćpujące kategorie prze-
znaczenia terenu:  

1)  usługi jest to działalnoċć taka jak:  
a)  administracja − działalnoċć instytucji ad-

ministracji publicznej, usług pocztowych 
i łącznoċci, wojska, policji, straďy poďarnej,  

b)  finanse − działalnoċć związana z poċrednic-
twem finansowym, działalnoċć banków, 
domów maklerskich, instytucji zajmujących 
sić obsługą finansową np. w formie leasin-
gu czy obsługi sprzedaďy ratalnej, a takďe 
ubezpieczenia i fundusze emerytalno − ren-
towe itp.,  

c)  gastronomia − działalnoċć restauracji, ka-
wiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, ba-
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rów, cukierni oraz lodziarni, wraz 
z produkcją wyrobów własnych, a takďe 
placówek gastronomiczno-kulturalno-re-
kreacyjnych, np. klubów artystycznych, bi-
lardowych itp.,  

d)  handel detaliczny − działalnoċć związana ze 
sprzedaďą detaliczną towarów w obiektach 
handlowych z wyłączeniem sprzedaďy deta-
licznej paliw,  

e)  kultura − działalnoċć galerii sztuki, kin, te-
atrów, opery, bibliotek, czytelni, klubów np. 
muzycznych, literackich, kabaretów, oraz 
innych instytucji o charakterze społeczno-
kulturalnym,  

f)  usługi sakralne – koċcioły, zbory, cerkwie, 
boďnice, kaplice, plebanie, domy modlitwy, 
itp.,  

g)  obsługa firm − działalnoċć związana 
z prowadzeniem interesów w tym: doradz-
two prawne, rachunkowoċć, ksićgowoċć, 
doradztwo, badanie rynku i opinii publicz-
nej, poċrednictwo, dostarczanie informacji, 
sporządzanie opracowaĉ, reklama, interne-
towe działania marketingowe, punkty ob-
sługi klienta i biura organizacji, działalnoċć 
konferencyjna, działalnoċć wystawienniczo 
– targowa, działalnoċć związana z obsługą 
nieruchomoċci, biura projektowe, wynajć-
cie specjalistów, działalnoċć przedsić-
biorstw obsługujących firmy oraz usługi 
rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, 
plakatowanie, urządzanie wystaw, biura, 
itp.,  

h)  obsługa ludnoċci – działalnoċć związana 
z usługami dla ludnoċci, w tym krawiec-
two, kaletnictwo, naprawa obuwia, napra-
wa sprzćtu artykułów gospodarstwa do-
mowego, zegarmistrzostwo, usługi związa-
ne z obsługą cmentarza, itp.,  

i)  słuďba zdrowia – działalnoċć związana 
z opieką zdrowotną i opieką społeczną, 
w tym działalnoċć praktyk lekarskich, gabi-
netów lekarskich, przychodni, ďłobków, ap-
tek, domów opieki itp.,  

j)  oċwiata − działalnoċć związana z oċwiatą, 
w tym przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, nauka 
jćzyków itp.,  

k)  nauka − działalnoċć związana z nauką 
i szkolnictwem wyďszym, w tym szkoły 
wyďsze, placówki naukowe i badawcze, bi-
blioteki, itp.,  

l)  turystyka − działalnoċć biur i agencji tury-
stycznych, biur podróďy, hoteli, moteli, 
domów wycieczkowych, informacja tury-
styczna itp.,  

m) wypoczynek − działalnoċć sportowa, rekre-
acyjna i rozrywkowa (w tym kluby fitness 
itp.), prowadzona w obiektach, a takďe par-
ki rozrywki, tereny sportowe, tereny zieleni 
przeznaczone na cele wypoczynkowe, 
zdrowotne i estetyczne;  

2)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami;  

3)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
4)  mieszkania;  

5)  mieszkania funkcyjne – mieszkania zlokalizo-
wane w budynku usługowym;  

6)  parking wraz z usługami;  
7)  sport i rekreacja;  
8)  zieleĉ urządzona towarzysząca usługom − zie-

leĉ urządzona powiązana przestrzennie i funk-
cjonalnie z sąsiadującymi bezpoċrednio tere-
nami usług;  

9)  zieleĉ publiczna urządzona;  
10)  wody otwarte;  
11)  urządzenia wodne − w tym, stopnie wodne, 

jazy, ċluzy i podobne budowle hydrotechnicz-
ne związane z regulacją rzeki, zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym oraz słuďące re-
kreacji i wypoczynkowi;  

12)  ulice;  
13)  ciągi piesze i ciągi pieszo-jezdne;  
14)  ċcieďki rowerowe;  
15)  parkingi – parkingi przyuliczne, parkingi tere-

nowe otwarte, parkingi wbudowane, parkingi 
samodzielne jednopoziomowe lub wielopo-
ziomowe (o maksymalnej wysokoċci 2 kondy-
gnacji);  

16)  garaďe − towarzyszące tylko zabudowie usłu-
gowej i mieszkaniowo-usługowej (wbudowa-
ne lub podziemne);  

17)  urządzenia elektroenergetyczne – stacje trafo;  
18)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na kaďdym z terenów zakazuje sić przezna-

czeĉ innych niď te, które są dla niego ustalone 
w planie.  

§ 5. Ustala sić nastćpujący sposób zagospo-
darowania terenu i kompozycji urbanistycznej:  
1)  linie rozgraniczające tereny o róďnych funkcjach 

są ċciċle okreċlone;  
2)  ustala sić dla budynków z dachami stromymi 

pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czer-
wonym;  

3)  dopuszcza sić, dla poszczególnych terenów 
lokalizowanie w ramach przeznaczenia podsta-
wowego oraz jako tymczasowego zagospoda-
rowania terenu:  
a)  zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochron-

nych,  
b)  obiektów małej architektury;  

4)  zakazuje sić wznoszenia tymczasowej, prowizo-
rycznej lub uciąďliwej dla ċrodowiska substan-
dardowej zabudowy, a istniejącą zabudowć 
o takim charakterze naleďy likwidować lub mo-
dernizować;  

5)  obowiązuje zakaz wznoszenia wolno stojących 
garaďy i wolno stojących budynków gospodar-
czych;  

6)  zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ betonowych;  
7)  lokalizacja obiektów budowlanych i towarzyszą-

cych im urządzeĉ na działce zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;  

8)  dopuszcza sić przebudowć, remont lub rozbiór-
kć istniejącej zabudowy zgodnie z przepisami 
szczególnymi.  

§ 6. Ustala sić nastćpujące zasady zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy w ra-
mach ochrony przed skutkami powodzi:  
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1)  ustala sić zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej 
w poziomie parteru dla nowoprojektowanej za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usłu-
gami oraz dla istniejącej zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej z usługami w przypadku 
zlokalizowanych usług w parterze;  

2)  ustala sić wymóg budowania nowych obiektów 
kubaturowych w technice trwałej, moďliwie naj-
bardziej odpornej na działanie wody i wilgoci.  

3)  dla obszarów bezpoċredniego zagroďenia po-
wodzią (zasićg zalewu wody o prawdopodo-
bieĉstwie wystćpowania Q1%) ustala sić wyma-
gania wynikające z ustawy Prawo wodne zaka-
zujące mićdzy innymi: lokalizowania na obsza-
rach bezpoċredniego zagroďenia powodzią in-
westycji zaliczanych do przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 
gromadzenia ċcieków, odchodów zwierzćcych, 
ċrodków chemicznych, a takďe innych materia-
łów, które mogą zanieczyċcić wody, prowadze-
nia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
w tym w szczególnoċci ich składowania, wyko-
nywania urządzeĉ wodnych oraz wznoszenia 
innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew 
lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu, 
składowania materiałów oraz wykonywania in-
nych robót i czynnoċci, które mogłyby utrudnić 
ochronć przed powodzią oraz wpłynąć na po-
gorszenie jakoċci wód.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla wszystkich terenów objętych 
planem  

§ 7. Na terenie objćtym planem obowiązują 
nastćpujące ustalenia dotyczące ochrony 
i kształtowania ċrodowiska:  

1)  ochronie jako pomnik przyrody podlegają:  
a)  na terenie oznaczonym symbolem 1.ZP – tu-

lipanowiec amerykaĉski (Liriodendron tulipi-
fera),  

b)  na terenie oznaczonym symbolem 3.ZP − to-
pola czarna (Populus nigra),  

c)  na terenie oznaczonym symbolem 4.ZP – to-
pola biała (Populus alba);  

2)  zakazuje sić odprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do wód gruntowych i gruntu ze wzglć-
du na ochronć Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 340 „Dolina Kopalna rzeki 
Nysy Kłodzkiej”;  

3)  ustala sić wymóg oczyszczenia na terenach 
zainwestowanych wszystkich wód opadowych 
zanieczyszczonych substancjami chemicznymi 
lub ropopochodnymi przed odprowadzeniem 
ich do odbiornika;  

4)  obszar objćty planem znajduje sić na terenie 
strefy ochrony poċredniej ujćcia wody dla mia-
sta Wrocławia;  

5)  ustala sić, obowiązek urządzenie parkingów 
o nawierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujć-
ciem wszystkich ċcieków z terenu parkingu;  

6)  ustala sić zakaz wycinki drzewostanu za wyjąt-
kiem przypadkowych nasadzeĉ;  

7)  ustala sić obowiązek przeznaczenia powierzchni 
niezabudowanych i nieutwardzonych na róďne 
formy zieleni z elementami małej architektury;  

8)  naleďy dąďyć do kompensacji powierzchni bio-
logicznie czynnych;  

9)  ustala sić klasy standardów akustycznych okre-
ċlone w tabeli: 

(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 7 pkt 9) 

 
 

Klasa  
standardu 

akustycznego 

 Dopuszczalny poziom hałasu wyraďony równowaďnym poziomem dčwićku A w dB 
 Drogi lub linie kolejowe  Instalacje i pozostałe obiekty i grupy čródeł hałasu 

 pora dnia –  
przedział czasu 

odniesienia  
równy  

16 godzinom 

 pora nocy –  
przedział czasu 

odniesienia  
równy 

8 godzinom 

 pora dnia − przedział czasu  
odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia 
kolejno po sobie  

nastćpującym 

 pora nocy − przedział 
czasu odniesienia równy 

1 najmniej korzystnej  
godzinie nocy 

 2  55  50  50  40 
 3  60  50  55  45 
 4  65  55  55  45 

 
§ 8. Na terenie objćtym planem obowiązują 

nastćpujące ustalenia dotyczące ochrony i kształ-
towania ċrodowiska kulturowego:  
1)  Ochronie prawnej podlegają obiekty wpisane 

do rejestru zabytków:  
a)  zespół klasztorny Franciszkanów (ul. Daszyĉ-

skiego 1) w tym:  
− koċciół p.w. MB Róďaĉcowej wpisany do 

rejestru zabytków pod numerem 1107 de-
cyzją z dnia 25.V.1964 r.,  

− klasztor wpisany do rejestru zabytków 
pod numerem 1107 decyzją z dnia 
25.V.1964 r.,  

b)  dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 1), 
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 
1635/Wł decyzją z dnia 1.XII.1998 r.,  

c)  dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 6), 
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 
1055/Wł decyzją z dnia 30.XI.1984 r.,  

d)  dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 8), 
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 
1013 decyzją z dnia 9.I.1964 r.,  

e)  dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 
10/10a), wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem 1057/Wł decyzją z dnia 30.XI.1984 r.,  

f)  dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 
12/12a), wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem 1058/Wł decyzją z dnia 30.XI.1984 r.,  
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g)  dom mieszkalny „Pod Lwem” (ul. Braci Gie-
rymskich 14), wpisany do rejestru zabytków 
pod numerem 1059/Wł decyzją z dnia 
30.XI.1984 r.,  

h)  dom mieszkalny ”Pod Wilkiem” (ul. Grottge-
ra 5), wpisany do rejestru zabytków pod nu-
merem 1635/Wł decyzją z dnia 1.XII.1987 r.,  

i)  most na Młynówce (ul. Wita Stwosza), wpi-
sany do rejestru zabytków pod numerem 59 
decyzją z dnia 25.11.1949 r.  

2)  Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
wszelkie działania i zamierzenia inwestycyjne 
wymagają uzgodnienia z właċciwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków co do ko-
niecznoċci uzyskania pozwolenia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrćbnymi.  

3)  Ustala sić ochronć konserwatorską zabytków 
znajdujących sić w gminnej ewidencji zabyt-
ków:  
a)  budynek usługowy (ul. Z. Stryjeĉskiej nr 1),  
b)  budynek usługowy (ul. Z. Stryjeĉskiej nr 3-5),  
c)  dom mieszkalny (ul. Z. Stryjeĉskiej nr 9),  
d)  budynek produkcyjny (ul. Z. Stryjeĉskiej nr 10),  
e)  relikt studni fortecznej (ul. Stryjeĉskiej),  
f)  dom mieszkalny (ul. J. Matejki nr 2),  
g)  dom mieszkalny (ul. J. Matejki nr 12),  
h)  budynek usługowy (ul. J. Matejki nr 13),  
i)  budynek usługowy (ul. Braci Gierymskich  

nr 2a),  
j)  dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich nr 16),  
k)  dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 1),  
l)  dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 3),  
ł)  dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 4),  
m)  budynek usługowy (ul. A. Grottgera 6),  
n)  budynek usługowy (ul. A. Grottgera 7),  
o)  dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 8),  
p)  budynek usługowy (ul. A. Grottgera 8a),  
q)  dom mieszkalny (ul. Wita Stwosza 6),  
r)  dom mieszkalny (ul. I. Daszyĉskiego 2),  
s)  dom mieszkalny (ul. I. Daszyĉskiego 4),  
t)  budynek usługowy (ul. I. Daszyĉskiego 2c),  
u)  dom mieszkalny (ul. I. Daszyĉskiego 6),  
v)  dom mieszkalny (ul. I. Daszyĉskiego 8),  
w)  budynek usługowy (ul. I. Daszyĉskiego 8a),  
x)  dom mieszkalny (ul. I. Daszyĉskiego 10),  
z)  dawny młyn zboďowy (ul. I. Daszyĉskiego 18),  
č)  umocnienia kamienne brzegów koryta rzeki 

Nysy Kłodzkiej i kanału Młynówki (wraz 
z reliktem postumentu kamiennego pod 
rzečbą Ċw. Trójcy na lewym brzegu kanału).  

4)  Dla obiektów znajdujących sić w gminnej ewi-
dencji zabytków obowiązuje:  
a)  nakaz zachowania budynku w zakresie bryły, 

formy i pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, 
układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy 
stolarki okiennej i drzwiowej, pierwotnego 
planu, układu wnćtrz i wewnćtrznego układu 
komunikacyjnego,  

b)  zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny 
ze stylem obiektu w zakresie stosowanych 
materiałów zewnćtrznych i kolorystyki,  

c)  przy remoncie elewacji nakaz odtworzenia 
historycznych podziałów, detalu i kolorów, 
zgodnie z ich pierwowzorem,  

d)  przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnćtrznej nakaz dostosowania do pier-
wotnej historycznej formy oraz podziałów,  

e)  przy wymianie pokrycia dachu nakaz zacho-
wania lub przywrócenia pierwotnego rodza-
ju pokrycia w zakresie formy i materiału,  

f)  w budynku usługowym (ul. A. Grottgera 7) 
przy kolejnym remoncie elewacji nakaz od-
tworzenia elementów wystroju elewacji 
zgodnie z zachowanym projektem Curta 
Königera z 1932 r.,  

g)  w domu mieszkalnym (ul. J. Matejki 12) na-
kaz dekompozycji przyziemia z przywróce-
niem pierwotnego układu otworów oraz sto-
larki wzorowanej na oryginalnej.  

5)  Ustala sić strefć ċcisłej ochrony konserwator-
skiej dla czćċci obszaru planu miejscowego – 
układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabyt-
ków pod numerem 370 decyzją z dnia 
25.11.1956 r. – w granicach której obowiązują 
przepisy odrćbne tj. przepisy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. W strefie ċci-
słej ochrony konserwatorskiej obowiązuje bez-
wzglćdny priorytet wymagaĉ i ustaleĉ konser-
watorskich oraz koniecznoċć sporządzania 
szczegółowych opracowaĉ projektowych po-
przedzonych wytycznymi konserwatorskimi dla 
wszystkich zamierzeĉ inwestycyjnych. Przed-
miot ochrony stanowią: − historyczny układ 
przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, pla-
ców, linie zabudowy, kompozycje wnćtrz urba-
nistycznych i kompozycje zieleni) oraz poszcze-
gólne elementy tego układu (tj. historyczne roz-
planowanie zabudowy – gabaryty i charakter 
architektury, detal architektoniczny, podziały 
działek (parcelacja), nawierzchnie ulic, placów, 
chodników; mała architektura, cieki i zbiorniki 
wodne, instalacje wodne i inne historyczne 
obiekty techniczne, zieleĉ);  

6)  Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej 
układu urbanistycznego miasta Kłodzka obo-
wiązują nastćpujące wymogi:  
a)  ustala sić odtworzenie historycznej zabudo-

wy o formie i gabarytach zbliďonych do za-
budowy pierwotnej, z zachowaniem histo-
rycznej linii zabudowy i w nawiązaniu do hi-
storycznej parcelacji,  

b)  ustala sić odtworzenie zniszczonych elemen-
tów zespołu; w niektórych przypadkach 
wskazane jest zaznaczenie ċladów nieistnie-
jących fragmentów historycznej kompozycji 
przestrzennej,  

c)  ustala sić ochronć krajobrazu wnćtrz urbani-
stycznych ulic: Matejki, Grottgera, Braci Gie-
rymskich i Daszyĉskiego,  

d)  ustala sić utrzymanie lub przywrócenie hi-
storycznej formy nawierzchni ulic, placów 
i chodników,  

e)  nowa zabudowa musi być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie sytuacji, skali i bryły, formy i spadku 
dachu, podziałów i proporcji, a takďe detali, 
kolorystyki i zastosowanych materiałów bu-
dowlanych,  

f)  w warstwie zewnćtrznej obowiązuje stoso-
wanie tradycyjnych materiałów budowla-
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nych (właċciwych dla lokalnego budownic-
twa, tj. tynki, cokoły, pokrycia dachu) oraz 
detali architektonicznych wywodzących sić 
z form historycznych,  

g)  ustala sić likwidacjć obiektów dysharmoni-
zujących zgodnie z rysunkiem planu miej-
scowego,  

h)  zabrania sić umieszczania umieszczanie re-
klam lub innych tablic, nie związanych bez-
poċrednio z danym obiektem i stanowiących 
na obiekcie lub obszarze element obcy; do-
puszcza sić umiejscawianie tablic informa-
cyjnych lub szyldów sklepów i zakładów 
w miejscach na to wyznaczonych, we wła-
ċciwej, nie agresywnej formie; lokalizacjć 
i projekty tych elementów naleďy kaďdora-
zowo uzgadniać z odpowiednimi słuďbami 
konserwatorskimi,  

i)  wyklucza sić moďliwoċć prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych oraz konstrukcji wieďowych zwią-
zanych z urządzeniami przekačnikowymi te-
lekomunikacji,  

j)  ustala sić koniecznoċć uzyskania opinii wła-
ċciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków odnoċnie wszelkich zamierzeĉ 
i działaĉ (w tym wszelkich zmian funkcji, po-
działów nieruchomoċci, przebudowy, rozbu-
dowy i remontów, zagospodarowania tere-
nu, wznoszenie nowych obiektów.  

7)  Ustala sić strefć „B” ochrony konserwator-
skiej, którą objćto południową czćċć planu 
miejscowego. Przedmiot ochrony stanowią:  
− zachowane zasadnicze elementy historycz-

nego układu przestrzennego (tj. linie zabu-
dowy, układ ulic i placów, podział i sposób 
zagospodarowania działek, kompozycje 
wnćtrz urbanistycznych, zespoły zabudowy 
oraz kompozycje zieleni).  

8)  Na obszarze strefy „B” obowiązują nastćpują-
ce wymogi konserwatorskie:  
a)  ustala sić dostosowanie planowanego 

urządzenie terenu do otaczającej zabudowy 
historycznej oraz historycznej kompozycji 
przestrzennej w zakresie usytuowania, ska-
li, bryły, zastosowanych materiałów, form 
i podziałów architektonicznych, artykulacji 
elewacji, detalu oraz podziałów otworów 
okiennych i drzwiowych,  

b)  ustala sić ochronć krajobrazu wnćtrz urba-
nistycznych ulic: Daszyĉskiego,  

c)  ustala sić utrzymanie lub przywrócenie hi-
storycznej formy nawierzchni ulic, placów 
i chodników,  

d)  ustala sić likwidacjć obiektów dysharmoni-
zujących zgodnie z rysunkiem planu miej-
scowego,  

e)  obowiązuje zakaz: stosowania jaskrawej 
kolorystyki, ogrodzeĉ betonowych i prefa-
brykowanych, lokalizowania dominant 
przestrzennych; umieszczenia reklam lub 
innych tablic,  

f)  dopuszcza sić umiejscowienie tablic infor-
macyjnych instytucji lub szyldów i zakła-
dów w miejscach na to wyznaczonych, we 
właċciwej, nie agresywnej formie,  

g)  wyklucza sić moďliwoċć prowadzenia na-
powietrznych linii teletechnicznych i ener-
getycznych oraz konstrukcji wieďowych 
związanych z urządzeniami przekačniko-
wymi telekomunikacji,  

h)  ustala sić koniecznoċć uzyskania opinii 
właċciwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków odnoċnie wszelkich zamierzeĉ 
i działaĉ (w tym wszelkich zmian funkcji, 
podziałów nieruchomoċci, przebudowy, 
rozbudowy i remontów, zagospodarowania 
terenu, wznoszenie nowych obiektów.  

9)  Granicą Fortecznego Parku Kulturowego – 
Twierdza Kłodzko objćto czćċć obszaru planu 
miejscowego. Na obszarze Fortecznego Parku 
Kulturowego – Twierdza Kłodzko wszelkie 
działania i zamierzenia inwestycyjne wymaga-
ją zaopiniowania zarządu parku i uzgodnienia 
z właċciwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków.  

10)  Dla stanowisk archeologicznych:  
a)  nr 7/6/94-25 AZP – osada, póčne ċrednio-

wiecze XIV wiek;  
b)  nr 10/9/94-25 AZP – znalezisko lučne, epoka 

kamienia, I-II okres epoki brązu;  
c)  nr 11/10/94-25 AZP – znalezisko lučne, 

okres wpływów rzymskich; zlokalizowa-
nych na terenach objćtych planem obowią-
zuje wymóg przeprowadzenia ratowni-
czych badaĉ archeologicznych wykopali-
skowych; przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowć na wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne na terenie i w bezpoċrednim sąsiedz-
twie stanowiska archeologicznego naleďy 
uzyskać pozwolenie właċciwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków; finan-
sowanie prac archeologicznych zgodnie 
z przepisami odrćbnymi.  

11)  Dla całego obszaru objćtego planem ustala sić 
strefć „W” ochrony archeologicznej.  

12)  Na obszarze strefy „W” obowiązują nastćpu-
jące wymogi konserwatorskie − w strefie 
ochrony archeologicznej ustala sić obowiązek 
prowadzenia badaĉ archeologicznych poprze-
dzających projektowanie (w przypadku zabu-
dowy odtworzeniowej) i realizacjć wszelkich 
inwestycji wymagających prowadzenia prac 
ziemnych oraz uzyskanie pozwolenia woje-
wódzkiego konserwatora zabytków na prowa-
dzenie tych prac na warunkach okreċlonych  
w przepisach odrćbnych, tj. w ustawie  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

13)  W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podje-
cie ratowniczych badaĉ wykopaliskowych, fi-
nansowanych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, za zezwoleniem właċciwego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków.  

Komunikacja i infrastruktura techniczna 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji 
i sposobu kształtowania układu komunikacyjnego. 

1.  Ustala sić dla obsługi nowych obiektów na 
terenach: 1.U, 2.U, KS/U minimalną liczbć miejsc 
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postojowych: 1 miejsce na kaďde 40 m2 po-
wierzchni uďytkowej usług;  

2.  Dla istniejących oraz projektowanych usług 
naleďy przygotować odpowiadającą potrzebom 
liczbć miejsc postojowych dla rowerów.  

§ 10. Ustalenia w zakresie modernizacji 
i rozwoju infrastruktury technicznej. 1.  Ustala sić 
ogólne zasady uzbrajania terenów w infrastrukturć 
techniczną:  
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu naleďy 

prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających ulic 
(wymagana jest zgoda zarządzającego drogą), 
ciągów pieszo − jezdnych oraz pieszych;  

2)  odstćpstwa od zasady, o której mowa w pkt. 
1 dopuszcza sić w uzasadnionych przypadkach 
wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej moď-
liwoċci realizacji tego ustalenia;  

3)  ustala sić przebudowć sieci uzbrojenia terenu 
kolidującej z planowanym zainwestowaniem, 
w uzgodnieniu z właċcicielem sieci;  

4)  realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizacjć uzbrojenia 
technicznego;  

5)  wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodć, gaz, energie elektryczną, 
odprowadzania ċcieków oraz lokalizacji innych 
urządzeĉ technicznych na terenach okreċlonych 
w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków 
technicznych od właċciwych dysponentów sie-
ci.  

2.  Na obszarze objćtym planem w zakresie 
zaopatrzenia w wodć ustala sić:  
1)  dostawć wody z miejskiej sieci wodociągowej;  
2)  rozbudowć, w razie potrzeb, sieci wodociągo-

wej na obszarze objćtym planem;  
3)  przebudowć bądč modernizacjć wyeksploato-

wanych przewodów wodociągowych.  
3.  Na obszarze objćtym planem w zakresie 

odprowadzenia ċcieków komunalnych ustala sić:  
1)  odprowadzenie ċcieków komunalnych do miej-

skiego systemu kanalizacji sanitarnej i ich 
oczyszczenie w istniejącej oczyszczalni ċcieków;  

2)  przebudowć sieci kanalizacji sanitarnej na ob-
szarze objćtym planem;  

3)  odprowadzenie ċcieków z istniejącej i wyzna-
czonej planem zabudowy do kanalizacji sanitar-
nej w uzgodnieniu z właċcicielem sieci.  

4.  Na obszarze objćtym planem w zakresie 
odprowadzenia wód opadowych ustala sić:  
1)  odprowadzenie wód opadowych, do istniejącej 

i planowanej kanalizacji deszczowej, w uzgod-
nieniu z właċcicielem sieci;  

2)  objćcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe wszystkich terenów zabudowanych 
i utwardzonych.  

5.  Na obszarze objćtym planem w zakresie 
zaopatrzenia w gaz ustala sić:  
1)  dostawć gazu z rozdzielczej sieci gazowej;  
2)  rozbudowć, w razie potrzeb, sieci rozdzielczej 

na obszarze objćtym planem.  
6.  Na obszarze objćtym planem w zakresie 

zaopatrzenia w energić elektryczną ustala sić:  
1)  rozbudowć i budowć nowych linii elektroener-

getycznych kablowych ċrednich i niskich napićć 
oraz rozbudowć i budowć nowych stacji trans-

formatorowych (dopuszcza sić budowć stacji 
transformatorowych na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1.U, 2.U, KS/U) 
w uzgodnieniu z właċcicielem sieci;  

2)  projektowane i modernizowane linie elektro-
energetyczne naleďy prowadzić wzdłuď układów 
komunikacyjnych, dopuszcza sić inny sposób 
prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody za-
rządcy sieci i właċciciela działek, przez które li-
nie bćdą prowadzone;  

3)  zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energić elektryczną z istniejących sieci elek-
troenergetycznych, stacji transformatorowych 
lub z projektowanych sieci i stacji w uzgodnie-
niu z właċcicielem sieci;  

4)  moďliwoċć lokalizacji budynku stacji transfor-
matorowej w odległoċci do 1,5 m od granicy 
działki;  

5)  obowiązek zachowania normatywnych odległo-
ċci zabudowy od istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych;  

6)  koniecznoċć zapewnienia dojazdu do wszyst-
kich stacji elektroenergetycznych zlokalizowa-
nych na obszarze planu.  

7.  Na obszarze objćtym planem w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło ustala sić:  
1)  dopuszcza sić:  

a)  zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej 
poprzez rozbudowć sieci miejskiej na obsza-
rze objćtym planem,  

b)  ogrzewanie gazem, energia elektryczną, pa-
liwami płynnymi, paliwami stałymi lub čró-
dłami energii odnawialnej;  

2)  stosowanie urządzeĉ grzewczych o wysokiej 
sprawnoċci i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeĉ.  

8.  Na terenie objćtym planem w zakresie 
usług telekomunikacyjnych ustala sić:  
1)  naleďy dąďyć do lokalizowania sieci telekomuni-

kacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;  

2)  przebudowć istniejących sieci i urządzeĉ tele-
komunikacyjnych kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem terenu;  

3)  obowiązuje zakaz lokalizowania nowych nadaj-
ników i urządzeĉ związanych z telefonią komór-
kową oraz wieď telekomunikacyjnych z zastrze-
ďeniem pkt 4);  

4)  na terenach 2.U, KS/U na dachach budynków 
dopuszcza sić lokalizowanie nowych nadajni-
ków i urządzeĉ związanych z telefonią komór-
kową.  

9.  Na terenie objćtym planem w zakresie go-
spodarki odpadami ustala sić:  
1)  na obszarze objćtym planem w zakresie gro-

madzenia i usuwania odpadów obowiązują za-
sady okreċlone w odrćbnych przepisach szcze-
gółowych i gminnych;  

2)  na obszarze objćtym planem obowiązuje lokali-
zacja punktów gromadzenia i odbioru odpadów 
komunalnych, w tym dla potrzeb wdroďenia se-
lektywnej zbiórki odpadów.  

Rozdział 3 

Ustalenia dla obszarów  

§ 11. 1.  Wprowadza sić obszar słuďący orga-
nizacji imprez masowych takich jak: widowiska 
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plenerowe, koncerty, teatr na powietrzu, działania 
multimedialne, wesołe miasteczko, obejmujący 
teren US.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  dopuszcza sić tymczasowe zagospodarowanie 

w postaci sceny, podestów, schodów, obiektów 
socjalnych i technicznych na czas organizacji 
imprez masowych;  

2)  dopuszcza sić tymczasowe usługi handlu 
i gastronomii na czas organizacji imprez maso-
wych.  

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe  

§ 12. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem od MN ustala sić przeznaczenie:  
1)  podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca,  
2)  uzupełniające: usługi, w tym − gastronomia, 

handel detaliczny, kultura, turystyka, wypoczy-
nek, niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy:  
1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze ceglastym, czerwonym;  
3)  zakazuje sić moďliwoċci stosowania ogrodzeĉ 

betonowych;  
4)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymczaso-

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

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza sić scalenie i podział nieruchomoċci;  
2)  obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% po-

wierzchni terenu na zieleĉ − powierzchnić bio-
logicznie czynną;  

3)  obowiązek zazielenienia terenów niezabudowa-
nych i nieutwardzonych;  

4)  obowiązek zaspakajania potrzeb parkingowych 
na indywidualnych działkach inwestorów.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 2 klasy standardu zgodnie z tab.  
§ 7 pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 12 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-D.  

§ 13. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.MU ustala sić przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami,  

b)  usługi, w tym: administracja, finanse, ga-
stronomia, handel detaliczny, kultura, obsłu-
ga firm, obsługa ludnoċci, słuďba zdrowia, 
turystyka, wypoczynek;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleĉ urządzona,  
b)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy:  

1)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabu-
dowy jak na rysunku planu;  

2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie 
dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  

3)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 
o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 
50−80%;  

4)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 
o funkcji usługowej budynków w przedziale 
20−50%;  

5)  maksymalna wysokoċć zabudowy nie moďe 
przekraczać 4 kondygnacji;  

6)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymcza-
sowych.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: zaleca sić zazielenienie terenów 
niezabudowanych i nieutwardzonych.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 13 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszego 1.KD-P.  

§ 14. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2.MU ustala sić przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
z usługami,  

b)  usługi, w tym: administracja, finanse, ga-
stronomia, handel detaliczny, kultura, obsłu-
ga firm, obsługa ludnoċci, słuďba zdrowia, 
turystyka, wypoczynek;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleĉ urządzona,  
b)  ciągi piesze,  
c)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy:  
1)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 

jak na rysunku planu;  
2)  w przypadku ceramicznego pokrycia dachu 

obowiązuje dachówka w kolorze ceglastym, 
czerwonym;  

3)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 
moďe przekraczać 4 kondygnacji wraz z podda-
szem;  

4)  minimalna wysokoċć nowej zabudowy – 2 kon-
dygnacje;  

5)  ustala sić wymóg korekty dachu − zgodnie 
z rysunkiem planu;  

6)  ustala sić ochronć detali architektonicznych − 
zgodnie z rysunkiem planu;  
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7)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymczaso-
wych;  

8)  zaleca sić lokalizacjć ciągu pieszego, od strony 
terenu 7.WS, łączącego sić z nową kładką pie-
szą na rzece Młynówce na terenie 1.KD-P.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: obowiązek przeznaczenia co 
najmniej 20% powierzchni terenu na powierzchnić 
biologicznie czynną.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 14 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszego 1.KD-P.  

§ 15. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3.MU ustala sić przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami,  

b)  usługi, w tym: administracja, finanse, ga-
stronomia, handel detaliczny, kultura, obsłu-
ga firm, obsługa ludnoċci, słuďba zdrowia, 
turystyka, wypoczynek;  

2)  uzupełniające: niezbćdne sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy:  
1)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 

jak na rysunku planu;  
2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie da-

chówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  
3)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 

o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 50 
− 80% dla budynków zlokalizowanych na dz. nr 
16/1 i 16/9;  

4)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 
o funkcji usługowej budynków w przedziale  
20−50% dla budynków zlokalizowanych na  
dz. nr 16/1 i 16/9;  

5)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 
moďe przekraczać 4 kondygnacji wraz z podda-
szem;  

6)  ustala sić wymóg korekty dachu − zgodnie 
z rysunkiem planu;  

7)  ustala sić wymóg korekty elewacji budynku − 
zgodnie z rysunkiem planu;  

8)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymczaso-
wych.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: zaleca sić zazielenienie terenów 
niezabudowanych i nieutwardzonych.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 15 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 
1.KD-J i ciągu pieszego 1.KD-P.  

§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4.MU ustala sić przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami,  

b)  usługi, w tym: administracja, finanse, ga-
stronomia, handel detaliczny, kultura, obsłu-
ga firm, obsługa ludnoċci, słuďba zdrowia, 
turystyka, wypoczynek;  

2)  uzupełniające:  
a)  ciągi piesze,  
b)  parking podziemny – dopuszcza sić na tere-

nie nowej zabudowy;  
c)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy:  

1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 
planu;  

2)  w przypadku ceramicznego pokrycia dachu 
obowiązuje dachówka w kolorze ceglastym, 
czerwonym;  

3)  ustala sić koniecznoċć uzupełnienia zabudowy 
w miejscu istniejącego parkingu u zbiegu ulic 
Matejki i Braci Gierymskich;  

4)  dopuszcza sić lokalizacjć parkingu podziem-
nego;  

5)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 
o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 
50−80%;  

6)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 
o funkcji usługowej budynków w przedziale 
20−50%;  

7)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 
moďe przekraczać 4 kondygnacji oraz maksy-
malnie 16 m;  

8)  minimalna wysokoċć nowej zabudowy − 
3 kondygnacje;  

9)  ustala sić wymóg korekty bryły budynku − 
zgodnie z rysunkiem planu;  

10)  ustala sić ochronć portalu − zgodnie z rysun-
kiem planu;  

11)  ustala sić ochronć detali architektonicznych − 
zgodnie z rysunkiem planu;  

12)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymcza-
sowych.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: zaleca sić zazielenienie terenów 
niezabudowanych i nieutwardzonych.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 16 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
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komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 
1.KD-J oraz ciągu pieszego 1.KD-P.  

§ 17. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5.MU ustala sić przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami,  

b)  usługi, w tym: administracja, finanse, ga-
stronomia, handel detaliczny, kultura, obsłu-
ga firm, obsługa ludnoċci, słuďba zdrowia, 
turystyka, wypoczynek;  

2)  uzupełniające:  
a)  ciągi piesze,  
b)  zieleĉ urządzona,  
c)  parkingi,  
d)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy:  

1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 
planu;  

2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie 
dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  

3)  ustala sić koniecznoċć uzupełnienia zabudowy 
przy ulicy Matejki;  

4)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 
o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 
50−80%;  

5)  ustala sić wielkoċć powierzchni uďytkowej 
o funkcji usługowej budynków w przedziale 
20−50%;  

6)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 
moďe przekraczać 4 kondygnacji oraz maksy-
malnie 15 m;  

7)  ustala sić wymóg korekty dachu − zgodnie 
z rysunkiem planu;  

8)  ustala sić wymóg korekty elewacji parteru bu-
dynku − zgodnie z rysunkiem planu;  

9)  ustala sić ochronć portalu − zgodnie z rysun-
kiem planu;  

10)  ustala sić ochronć detali architektonicznych − 
zgodnie z rysunkiem planu;  

11)  ustala sić likwidacjć obiektów gospodarczych 
i przybudówek – zgodnie z rysunkiem planu;  

12)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymcza-
sowych.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: obowiązek przeznaczenia co 
najmniej 15 % powierzchni terenu na powierzchnić 
biologicznie czynną.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 17 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z drogi KD-L oraz ciągu 
pieszo-jezdnego 1.KD-L i ciągu pieszego 1.KD-P.  

§ 18. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  

1)  podstawowe: usługi  
a)  administracja,  
b)  finanse,  
c)  gastronomia,  
d)  handel detaliczny,  
e)  kultura,  
f)  obsługa firm,  
g)  słuďba zdrowia,  
h)  turystyka,  
i)  wypoczynek;  

2)  uzupełniające:  
a)  mieszkanie funkcyjne,  
b)  zieleĉ urządzona,  
c)  parkingi, garaďe wbudowane,  
d)  ulice wewnćtrzne i place manewrowe,  
e)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej − w tym stacja transformatoro-
wa.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 

jak na rysunku planu;  
2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie da-

chówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  
3)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 

moďe przekraczać 4 kondygnacji oraz maksy-
malnie 15 m;  

4)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymczaso-
wych.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza sić scalenie i podział nieruchomoċci;  
2)  zaleca sić zazielenienie terenów niezabudowa-

nych i nieutwardzonych;  
3)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własnoċci 

miejsc postojowych dla samochodów uďytkow-
ników stałych i przebywających czasowo.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 18 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z drogi 1.KD-D oraz KD-Z.  

§ 19. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe: usługi  

a)  administracja,  
b)  finanse,  
c)  gastronomia,  
d)  handel detaliczny,  
e)  obsługa firm,  
f)  obsługa ludnoċci,  
g)  turystyka,  
h)  wypoczynek;  

2)  uzupełniające:  
a)  parkingi podziemne, garaďe wbudowane,  
b)  ulice wewnćtrzne i place manewrowe,  
c)  zieleĉ urządzona,  
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d)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej w tym stacja transformatorowa,  

e)  mieszkania funkcyjne powyďej pierwszej 
kondygnacji.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie da-

chówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  
3)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 

moďe przekraczać 4 kondygnacji oraz maksy-
malnie 15 m;  

4)  wskačnik zabudowy terenu nie moďe przekro-
czyć wartoċci 0,60;  

5)  ustala sić komponować zespoły budynków 
o zbliďonych gabarytach i wysokoċciach w celu 
zachowania ładu przestrzennego;  

6)  ustala sić likwidacjć obiektów i budowli zgodnie 
z rysunkiem planu.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% po-

wierzchni terenu na powierzchnić biologicznie 
czynną;  

2)  dopuszcza sić scalenie i ponowny podział nie-
ruchomoċci;  

3)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własnoċci 
miejsc postojowych dla samochodów uďytkow-
ników stałych i przebywających czasowo.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 19 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-D.  

§ 20. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 3.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe: usługi  

a)  administracja,  
b)  finanse,  
c)  gastronomia,  
d)  handel detaliczny,  
e)  obsługa firm,  
f)  obsługa ludnoċci,  
g)  oċwiata,  
h)  turystyka;  

2)  uzupełniające:  
a)  parkingi,  
b)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie da-

chówką w kolorze ceglastym, czerwonym.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  zaleca sić zazielenienie terenów niezabudowa-

nych i nieutwardzonych;  
2)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własnoċci 

miejsc postojowych dla samochodów uďytkow-
ników stałych i przebywających czasowo.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 20 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-D.  

§ 21. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi sakralne,  
b)  oċwiata,  
c)  nauka,  
d)  kultura;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleĉ urządzona,  
b)  parkingi, garaďe,  
c)  ulice wewnćtrzne i place manewrowe,  
d)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie da-

chówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  
3)  ustala sić ochronć portalu − zgodnie z rysun-

kiem planu;  
4)  ustala sić ochronć detali architektonicznych − 

zgodnie z rysunkiem planu;  
5)  zakaz lokalizacji nowej zabudowy.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własnoċci 

miejsc postojowych dla samochodów uďytkow-
ników stałych;  

2)  dopuszcza sić wprowadzenie czasowego zain-
westowania związanego z imprezami koċciel-
nymi;  

3)  zaleca sić zazielenienie terenów niezabudowa-
nych i nieutwardzonych.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 21 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 
1.KD-P.  
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§ 22. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 5.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe: usługi  

a)  administracja,  
b)  finanse,  
c)  gastronomia,  
d)  handel detaliczny,  
e)  obsługa firm,  
f)  obsługa ludnoċci,  
g)  turystyka;  

2)  uzupełniające: niezbćdne sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie da-

chówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  
3)  zakazuje sić lokalizowania obiektów tymczaso-

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

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: obowiązek wydzielenia w obrć-
bie własnoċci miejsc postojowych dla samocho-
dów uďytkowników stałych i przebywających cza-
sowo.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 22 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 
1.KD-P.  

§ 23. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe: usługi  

a)  finanse,  
b)  gastronomia,  
c)  kultura,  
d)  obsługa firm,  
e)  turystyka;  

2)  uzupełniające: niezbćdne sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 

jak na rysunku planu;  
2)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 

moďe przekraczać 4 kondygnacji oraz max 15 m;  
3)  minimalna wysokoċć nowej zabudowy – 2 kon-

dygnacje;  
4)  ustala sić obowiązek uzupełnienia zabudowy 

w miejscu rozebranego budynku przy ul. Braci 
Gierymskich 2;  

5)  ustala sić wymóg korekty elewacji budynku − 
zgodnie z rysunkiem planu.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 23 ust. 3) 

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 
1.KD-J przez teren 3.KD-P.  

§ 24. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe: usługi  

a)  finanse,  
b)  gastronomia,  
c)  handel detaliczny,  
d)  kultura,  
e)  obsługa firm,  
f)  obsługa ludnoċci,  
g)  turystyka;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleĉ urządzona,  

b)  place manewrowe,  
c)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 

jak na rysunku planu;  
2)  dachy o kącie nachylenia połaci od 40o do 50o, 

pokryte dachówką w kolorze ceglastym, czer-
wonym;  

3)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 
moďe przekraczać 4 kondygnacji oraz maksy-
malnie 15 m;  

4)  minimalna wysokoċć nowej zabudowy − 
2 kondygnacje;  

5)  wskačnik zabudowy terenu nie moďe przekro-
czyć wartoċci 0,70.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza sić scalenie i podział nieruchomoċci;  
2)  obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% po-

wierzchni terenu na powierzchnić biologicznie 
czynną;  

3)  zaleca sić zazielenienie terenów niezabudowa-
nych i nieutwardzonych.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 24 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 
1.KD-J.  

§ 25. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
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1)  podstawowe: usługi  
a)  finanse,  
b)  gastronomia,  
c)  handel detaliczny,  
d)  kultura,  
e)  obsługa firm,  
f)  obsługa ludnoċci,  
g)  turystyka;  

2)  uzupełniające:  
a)  parkingi, parkingi i garaďe podziemne,  
b)  zieleĉ urządzona,  
c)  ulice wewnćtrzne i place manewrowe,  
d)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie da-

chówką w kolorze ceglastym, czerwonym;  
3)  dopuszcza sić lokalizacjć parkingu podziemnego;  
4)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 

moďe przekraczać 4 kondygnacji oraz maksy-
malnie 16 m;  

5)  wskačnik zabudowy terenu nie moďe przekro-
czyć wartoċci 0,50;  

6)  ustala sić wymóg korekty dachu − zgodnie 
z rysunkiem planu;  

7)  ustala sić likwidacjć budynków gospodarczych 
i składowo-magazynowych zgodnie z rysun-
kiem planu.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza sić scalenie i podział nieruchomoċci;  
2)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własnoċci 

miejsc postojowych dla samochodów uďytkow-
ników stałych i przebywających czasowo;  

3)  obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% po-
wierzchni terenu na powierzchnić biologicznie 
czynną;  

4)  zaleca sić zazielenienie terenów niezabudowa-
nych i nieutwardzonych.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują wy-
magania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 
pkt 9.  
(Skarga Wojewody Dolnoċląskiego NK.II.AM5. 
.0914-3/10 z dnia 11 maja 2010 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 25 ust. 4) 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-D oraz KD-L.  

§ 26. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9.U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe: usługi  

a)  administracja,  
b)  gastronomia,  
c)  turystyka,  
d)  wypoczynek;  

2)  tymczasowe – dotychczasowe zagospodarowa-
nie terenu – działalnoċć produkcyjna (zakład 
młynarski);  

3)  uzupełniające:  
a)  parkingi, garaďe,  
b)  ulice wewnćtrzne i place manewrowe,  
c)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  ustala sić likwidacjć budynków produkcyjnych, 

gospodarczych i składowo-magazynowych oraz 
obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem 
planu.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza sić scalenie i podział nieruchomoċci;  
2)  obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% po-

wierzchni terenu na powierzchnić biologicznie 
czynną;  

3)  zaleca sić zazielenienie terenów niezabudowa-
nych i nieutwardzonych;  

4)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własnoċci 
miejsc postojowych dla samochodów uďytkow-
ników stałych i przebywających czasowo.  

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-D.  

§ 27. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KS/U ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: parking wraz z usługami:  

a)  parking,  
b)  gastronomia,  
c)  handel detaliczny,  
d)  kultura,  
e)  obsługa firm,  
f)  obsługa ludnoċci;  

2)  uzupełniające:  
a)  ulice wewnćtrzne i place manewrowe,  
b)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej – w tym stacja transformatoro-
wa.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu – obowiązuje dla pierwszej kondygnacji;  
2)  maksymalna wysokoċć nowo projektowanej 

zabudowy nie moďe być wićksza niď 3 kondy-
gnacje;  

3)  ustala sić parking w poziomie terenu;  
4)  ustala sić lokalizacje usług od drugiej kondy-

gnacji;  
5)  wskačnik zabudowy terenu nie moďe przekro-

czyć wartoċci 0,60;  
6)  ustala sić likwidacjć budynków produkcyjnych, 

usługowych, gospodarczych i składowo-
magazynowych zgodnie z rysunkiem planu.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza sić scalenie i ponowny podział nie-

ruchomoċci;  
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2)  zaleca sić zazielenienie terenów niezabudowa-
nych i nieutwardzonych.  

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-D.  

§ 28. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem US ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie podstawowe:  
1)  podstawowe – wypoczynek;  
2)  tymczasowe – dotychczasowe zagospodarowa-

nie terenu – działalnoċć produkcyjna (zakład 
młynarski);  

3)  uzupełniające:  
a)  zieleĉ publiczna urządzona,  
b)  wody o charakterze rekreacyjno-wypoczyn- 

kowym,  
c)  ciągi piesze,  
d)  ċcieďki rowerowe,  
e)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym w ust. 1, obowiązują 
nastćpujące ustalenia dotyczące kształtowania 
zabudowy:  
1)  zakazuje sić wznoszenia, rozbudowy i nadbu-

dowy obiektów budowlanych z zastrzeďeniem 
ust. 2, pkt 2 i pkt 3;  

2)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów typu: place 
zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zespoły 
boisk dla gier małych (siatkówka, koszykówka, 
tenis, piłka rćczna, badminton), ogród zimowy, 
altana, pergola, fontanna;  

3)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej archi-
tektury.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  ustala sić koniecznoċć lokalizacji pasa zieleni 

izolacyjnej o szerokoċci min 10 m od strony te-
renu oznaczonego symbolem MN;  

2)  obowiązek urządzenia alejek, ċcieďek pieszych;  
3)  dopuszcza sić organizacjć imprez masowych;  
4)  dopuszcza sić lokalizacjć tymczasowej gastro-

nomii i handlu detalicznego na czas imprez ma-
sowych;  

5)  naleďy wydzielić w obrćbie własnoċci miejsca 
postojowych dla samochodów uďytkowników 
przebywających czasowo;  

6)  zakaz podziału terenu na działki;  
7)  ustala sić likwidacjć budynków produkcyjnych, 

gospodarczych i składowo-magazynowych oraz 
obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem 
planu.  

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 
2.KD-J.  

§ 29. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1.ZP do 13.ZP ustala sić na-
stćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe − zieleĉ publiczna urządzona,  
2)  uzupełniające:  

a)  zieleĉ izolacyjna,  
b)  ciągi piesze,  
c)  ċcieďki rowerowe,  
d)  przystanie wodne,  
e)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

f)  dla terenu oznaczonego symbolem 6.ZP − 
mała elektrownia wodna.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy:  
1)  na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 11.ZP zakazuje sić likwidacji zieleni, do-
puszcza sić prace słuďące umocnieniu skarpy ze 
wzglćdu na zagroďenie osuwaniem sić mas 
ziemnych;  

2)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej archi-
tektury;  

3)  dopuszcza sić lokalizacjć drogi dla pojazdów 
specjalistycznych na terenach 11.ZP i 12.ZP słu-
ďącej obsłudze urządzeĉ infrastruktury (pia-
skowniki, osadniki),  

4)  dla terenu oznaczonego symbolem 6.ZP:  
a)  maksymalna wysokoċć obiektu elektrowni 

wodnej nie moďe przekraczać 1 kondygnacji 
oraz maksymalnie 3 m,  

b)  dach stromy, kryty dachówką w kolorze ce-
glastym, czerwonym.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  obowiązek urządzenia alejek, ċcieďek pieszych;  
2)  obowiązek starannego kształtowania elemen-

tów małej architektury i oċwietlenia;  
3)  zakaz podziału terenu na działki.  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej:  

1)  dla terenu 1.ZP obsługa z ulicy 1.KD-D;  
2)  dla terenu 2.ZP obsługa z ulicy 1.KD-D;  
3)  dla terenu 3.ZP obsługa z ulicy 1.KD-D;  
4)  dla terenu 4.ZP obsługa z ciągu pieszego 

1.KD-P;  
5)  dla terenu 5.ZP obsługa z ciągu pieszego 

1.KD-P  
6)  dla terenu 6.ZP obsługa z ciągu pieszego 

5.KD-P;  
7)  dla terenu 7.ZP obsługa z ciągu pieszego 

6.KD-P;  
8)  dla terenu 8.ZP obsługa z ciągu pieszego 

6.KD-P;  
9)  dla terenu 9.ZP obsługa z ulicy 2.KD-D;  

10)  dla terenu 10.ZP obsługa z terenu US;  
11)  dla terenu 11.ZP obsługa z terenu zlokalizo-

wanego poza planem;  
12)  dla terenu 12.ZP obsługa z ciągu pieszo-

jezdnego 2.KD-J;  
13)  dla terenu 13.ZP obsługa z terenu zlokalizo-

wanego poza planem.  

§ 30. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1.U/ZP do 2.U/ZP ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: zieleĉ urządzona towarzysząca 

usługom sakralnym,  
2)  uzupełniające:  

a)  ciągi piesze,  
b)  ulice wewnćtrzne i place manewrowe,  
c)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy:  
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1)  zakazuje sić wznoszenia nowych obiektów bu-
dowlanych z zastrzeďeniem ust. 2, pkt 2;  

2)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej archi-
tektury.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  obowiązek urządzenia alejek, ċcieďek pieszych;  
2)  obowiązek starannego kształtowania elemen-

tów małej architektury i oċwietlenia.  
4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej:  
1)  dla terenu 1.ZP/U obsługa z terenu 4.U;  
2)  dla terenu 2.ZP/U obsługa z ciągu pieszego 

1.KD-P.  

§ 31. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1.WS do 8.WS i od 10.WS do 
12.WS ustala sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: tereny wód powierzchniowych – 

rzeka Młynówka;  
2)  uzupełniające: urządzenia wodne.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  ustala sić ochronć wód wraz z obudowa biolo-

giczną;  
2)  utrzymanie i konserwacjć koryt, urządzeĉ 

w korytach, umocnieĉ brzegów, murów oporo-
wych, skarp oraz ujċć dopływów i rowów;  

3)  naleďy zapewnić dostćp do wód, urządzeĉ me-
lioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenerge-
tycznych odpowiednim słuďbą odpowiedzial-
nym za eksploatacjć i utrzymanie;  

4)  dopuszcza sić kładki, mostki oraz przystanie.  

§ 32. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9.WS ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: tereny wód powierzchniowych;  
2)  uzupełniające: urządzenia wodne, hydroenerge-

tyczne.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  ustala sić ochronć wód wraz z obudowa biolo-

giczną;  
2)  utrzymanie i konserwacjć koryt, urządzeĉ 

w korytach, umocnieĉ brzegów, murów oporo-
wych, skarp oraz ujċć dopływów i rowów;  

3)  naleďy zapewnić dostćp do wód, urządzeĉ me-
lioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenerge-
tycznych odpowiednim słuďbą odpowiedzial-
nym za eksploatacjć i utrzymanie;  

4)  dopuszcza sić kładki i mostki.  

§ 33. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 13.WS do 15.WS ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: tereny wód powierzchniowych – 

rzeka Nysa Kłodzka;  
2)  uzupełniające: urządzenia wodne.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  

1)  ustala sić ochronć wód wraz z obudowa biolo-
giczną;  

2)  utrzymanie i konserwacjć koryt, urządzeĉ 
w korytach, umocnieĉ brzegów, murów oporo-
wych, skarp oraz ujċć dopływów i rowów;  

3)  naleďy zapewnić dostćp do wód, urządzeĉ me-
lioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenerge-
tycznych odpowiednim słuďbą odpowiedzial-
nym za eksploatacjć i utrzymanie;  

4)  dopuszcza sić kładki i mostki.  

§ 34. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1.EE i 2.EE ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: infrastruktura techniczna – elek-

troenergetyka (stacja trafo);  
2)  uzupełniające:  

a)  place manewrowe,  
b)  zieleĉ izolacyjna.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują ustalenia dotyczące urządzeĉ elektro-
energetycznych zgodne z przepisami szczególny-
mi.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej:  
1)  dla terenu 1.E obsługa z ciągu pieszego 5.KD-P;  
2)  dla terenu 2.E obsługa z terenu 8.U.  

§ 35. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.KS, 2.KS, 3.KS ustala sić prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe: teren parkingów;  
2)  uzupełniające:  

a)  niezbćdne sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

b)  dla terenu oznaczonego symbolem 3.KS: 
usługi w tym: gastronomia, handel detalicz-
ny, turystyka,  

c)  zieleĉ urządzona.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  urządzenie miejsc postojowych, jezdni, chodni-

ka, zieleni w zaleďnoċci od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowaĉ;  

2)  ustala sić wymóg przeznaczenia min. 20% po-
wierzchni terenu pod zieleĉ dla parkingu ozna-
czonego symbolem 2.KS i 3.KS;  

3)  dla parkingu dopuszcza sić ogrodzenie z ele-
mentów kutych na podmurówce z kamienia lub 
materiałów ceramicznych; wyklucza sić stoso-
wanie ogrodzeĉ z prefabrykatów ďelbetowych 
i betonowych;  

4)  dla terenu oznaczonego symbolem 3.KS:  
a)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabu-

dowy jak na rysunku planu,  
b)  dla dachów stromych obowiązuje pokrycie 

dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym,  
c)  maksymalna wysokoċć nowej zabudowy nie 

moďe przekraczać 2 kondygnacji,  
d)  ustala sić obowiązek uzupełnienia zabudowy 

w miejscu rozebranego budynku przy ul. Zo-
fii Stryjeĉskiej.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej:  
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1)  dla terenu 1.KS obsługa z ulicy 1.KD-D;  
2)  dla terenu 2.KS obsługa z ulicy 2.KD-D;  
3)  dla terenu 3.KS obsługa z ulicy 2.KD-D.  

§ 36. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-Z ustala sić przeznaczenie 
podstawowe: ulica klasy zbiorczej (droga powia-
towa nr 3226D).  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  chodnik, ċcieďka rowerowa, oċwietlenie i zieleĉ 

w zaleďnoċci od potrzeb i lokalnych uwarunko-
waĉ;  

2)  dopuszcza sić moďliwoċć lokalizowania przy-
stanków autobusowych i postojów taksówek.  

3.  Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza 
sić na realizacjć celu publicznego.  

§ 37. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-L ustala sić przeznaczenie 
podstawowe: ulica klasy lokalnej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu – min 8 m;  
2)  szerokoċć pasa ruchu min. 2,50 m;  
3)  chodnik, ċcieďka rowerowa, oċwietlenie i zieleĉ 

w zaleďnoċci od potrzeb i lokalnych uwarunko-
waĉ.  

3.  Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza 
sić na realizacjć celu publicznego.  

§ 38. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1.KD-D do 2.KD-D ustala sić 
przeznaczenie podstawowe: ulica klasy dojazdo-
wej.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu, dla ulicy 1.KD-D min 10 m, dla 
ulicy 2.KD-D min 7 m, dla ulicy 3.KD-D min 7 m;  

2)  chodnik, miejsca parkingowe, oċwietlenie, zie-
leĉ i ċcieďka rowerowa w zaleďnoċci od potrzeb 
i lokalnych uwarunkowaĉ.  

3.  Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza 
sić na realizacjć celu publicznego.  

§ 39. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.KD-J, 2.KD-J ustala sić prze-
znaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  

1)  ulice wewnćtrzne, miejsca postojowe, chodnik, 
oċwietlenie i zieleĉ w zaleďnoċci od potrzeb 
i lokalnych uwarunkowaĉ;  

2)  moďna lokalizować w trybie obowiązujących 
przepisów, elementy uzbrojenia technicznego.  

3.  Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza 
sić na realizacjć celu publicznego.  

§ 40. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1.KD-P do 6.KD-P ustala sić 
przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  dla terenów oznaczonych symbolem 1.KD-P 

i 3.KD-P dopuszcza sić ruch kołowy związany ze 
słuďbami komunalnymi, ratowniczymi oraz za-
opatrzeniem;  

2)  dla terenu 1.KD-P ustala sić lokalizacjć nowej 
kładki pieszej na rzece Młynówce jak na rysunku 
planu;  

3)  dla terenu 5.KD-P ustala sić lokalizacjć nowej 
kładki pieszej na terenie 9.WS jak na rysunku 
planu;  

4)  moďna lokalizować w trybie obowiązujących 
przepisów, elementy uzbrojenia technicznego;  

5)  szerokoċć w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu;  

6)  zieleĉ i ċcieďka rowerowa w zaleďnoċci od po-
trzeb i lokalnych uwarunkowaĉ;  

7)  posadzki naleďy projektować wg jednolitych 
koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem 
materiałów takich jak kostka brukowa, kamieĉ 
lub nowoczesne materiały ceramiczne.  

3.  Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza 
sić na realizacjć celu publicznego.  

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe  

§ 41. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12, usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala sić wielkoċć 
stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 
tej ustawy, na 5%.  

§ 42. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Kłodzka.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Piotr Brzostowicz  
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/497/2010 Rady Miasta Kłodzko  
z dnia 25 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/497/2010 Rady Miasta Kłodzko  
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
W trakcie wyłoďenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek do publicznego wglądu (w terminie od 21 grudnia 2009 r. 
do 20 stycznia 2010 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakoĉczenia wyłoďenia zgłoszono uwagi: 
− wniesione pismem z dnia 08.01.2010 r. przez Paĉstwa Waldemara i Magdalenć Barczewskich 
− wniesione pismem z dnia 08.02.2010 r. przez Panią Bogusławć Karczmarek pełnomocnika Pana Zbi-

gniewa Konopskiego 

Rada Miejska w Kłodzku po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trybie art.18 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) przez: 

Paĉstwa Waldemara i Magdalenć Barczewskich: 
nie uwzglćdnia uwagi w której wnioskują dla działki nr 95/6 AM-1 przesunićcia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy w odległoċci 2 m od linii brzegowej rzeki Młynówki 

Panią Bogusławć Karczmarek pełnomocnika Pana Zbigniewa Konopskiego: 
nie uwzglćdnia uwag dotyczących: 
− zniesienia zakazu lokalizacji funkcji mieszkaniowej w poziomie parteru 
− zmiany przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na zabudowć mieszkaniową wielorodzinną z usłu-

gami z moďliwoċcią lokalizacji mieszkaĉ na wszystkich kondygnacjach dla terenu oznaczonego sym-
bolem 8.U 

− podwyďszenia wskačnika zabudowy terenu z 0,50 do 0,80 dla terenu oznaczonego symbolem 8.U 
− skreċlenia z gminnej ewidencji zabytków dla nieruchomoċci zlokalizowanych przy ul. Zofii Stryjeĉ-

skiej nr 1, 3−5 oraz Matejki 13 
− dopuszczenia moďliwoċci rozbiórki nieruchomoċci zlokalizowanych przy ul. Zofii Stryjeĉskiej nr 1, 3−5 

oraz Matejki13 
− likwidacji obowiązku prowadzenia badaĉ archeologicznych poprzedzających projektowanie i budowć 
− dopisania w § 9, ustćpu 3 w brzmieniu: ustala sić zakaz wjazdu pojazdów cićďarowych powyďej 3,5 t 
− przesunićcia terenu 1.EE − stacji poza teren 8.U. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/ 
/497/2010 Rady Miasta Kłodzko  
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego 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 naleďą do zadaĉ własnych gminy bćdą finansowa-
ne z budďetu gminy, w tym ze ċrodków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takďe ze ċrodków 
zewnćtrznych. 
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