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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 
NR XLIII/310/09 

z dnia 24 czerwca 2009 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
rejonu ulic Bohaterów Getta i Przemysłowej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Bielawy 
nr X/76/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru zawartego 
pomićdzy ulicami Bohaterów Getta i Przemysłową, Rada Miejska 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Bohate-
rów Getta i Przemysłowej 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego obejmuje sić obszar o powierzchni 
ok. 5,8 ha, połoşony w północnej czćści miasta 
Bielawa, przyległy do istniejących zespołów za-
budowy mieszkalnej i usługowej. 

2. Szczegółowy przebieg granicy obszaru objćtego 
planem miejscowym przedstawia rysunek pla-
nu w skali 1:1000. 

§ 2 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 
1. ochrona interesów publicznych w zakresie 

szczególnych wymogów korzystania ze środo-
wiska, 

2. umoşliwienia realizacji inwestycji na terenach 
niezainwestowanych, 

3. zapewnienie ładu przestrzennego przy lokaliza-
cji nowych inwestycji, 

4. uwzglćdnienie w procesie zagospodarowania 
terenów niezainwestowanych wymagań zrów-
nowaşonego rozwoju. 

§ 3 

1. Integralną czćścią uchwały jest rysunek planu 
w skali 1:1000 − stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

2. Załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stanowiące załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych, stanowiące 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu umoşli-
wiające lokalizacjć obowiązujących ustaleń planu: 
1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-

znaczeniu i zasadach zagospodarowania; 
3) obowiązująca linia zabudowy; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) wymagane strefy zieleni izolacyjnej;  
6) numery i symbole kategorii terenów określa-

jące ich przeznaczenie: 
a) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) U/MN − tereny zabudowy usługowej 

i mieszkaniowej jednorodzinnej, 
c) MW − tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
d) IT − tereny dla prowadzenia infrastruktury 

technicznej, 
e) tereny dróg i urządzeń komunikacji dro-

gowej, w tym: 
• KDG − teren drogi publicznej klasy 

głównej, 
• KDL − teren drogi publicznej klasy lo-

kalnej, 
• KDD − teren drogi publicznej klasy do-

jazdowej, 
• KDW − teren drogi wewnćtrznej, 
• KPJ − teren komunikacji pieszo-

jezdnej. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku pla-

nu mają charakter informacyjny.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 

ustala sić przeznaczenie podstawowe określone 
zestawem liter, a w uzasadnionych przypadkach 
określa sić przeznaczenie towarzyszące i dopusz-
czalne bądŝ alternatywne oraz warunki ich do-
puszczenia ustalone w dalszej czćści uchwały. 

5. Tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1.KK są terenami zamknićtymi.  
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§ 5 

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
1) planie miejscowym – naleşy przez to rozu-

mieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej, 

2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej Bielawy, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej, 

3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć ry-
sunek planu sporządzony na mapie sytu-
acyjno-wysokościowej w skali 1:1000, 

4) terenie – naleşy przez to rozumieć teren 
o określonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi lub grani-
cami opracowania planu miejscowego, 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie lub sposobu 
zagospodarowania, które powinno przewa-
şać na przedmiotowym terenie, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niş 
podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe, 

7) usługach wbudowanych – naleşy przez 
to rozumieć usługi towarzyszące funkcji 
mieszkaniowej, niesprzeczne z nią oraz nie 
oddziałujące negatywnie na środowisko lo-
kalne, zlokalizowane w zasadniczej kubaturze 
obiektu mieszkalnego, których powierzchnia 
nie moşe przekraczać 30% powierzchni 
obiektu,  

8) drogach wewnćtrznych − rozumie sić przez 
to istniejące i projektowane drogi niezaliczo-
ne do dróg publicznych, wydzielone lub 
niewydzielone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, niezbćdne dla zapewnienia 
prawidłowej obsługi działek i obiektów. 
W stosunku do nich nie wystćpuje koniecz-
ność przejćcia przez gminć, w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych w 
niniejszej uchwale, a niezdefiniowanych wyşej, 
naleşy stosować definicje zgodne z obowiązują-
cymi przepisami i aktami prawnymi. 

§ 6 

Przeznaczenie terenów 

Na obszarze planu obowiązują przeznaczenia tere-
nów zgodne z ustaleniami szczegółowymi niniej-
szej uchwały. 

§ 7 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

1. Obiekty budowlane mogą być lokalizowane 
wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten 
cel w niniejszym planie, z zachowaniem okre-
ślonego przeznaczenia i warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

2. Sposób lokowania planowanych budynków 
powinien uwzglćdniać: 

1) utrzymanie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy określonych na rysunku 
planu: 
a) przy drodze KDG − 8 m od linii rozgrani-

czających drogć, 
b) przy drodze KDL − 6 m od linii rozgrani-

czających drogć, 
c) przy drodze KDD i KDW − 5 m od linii 

rozgraniczających drogć, 
d) przy drodze KPJ − 4 m od linii rozgrani-

czających drogć, 
e) przy terenach IT – 1,5 m od granicy tere-

nu, 
Poza linić zabudowy mogą wykraczać nie-
wielkie czćści budynku jak np. balkony, ganki 
i wykusze, jednak nie wićcej niş 1,5 m na 
długości maksimum 30% fasady głównej, 

2) zapewnienie dostćpu do dróg publicznych, 
dostćpu do światła oraz dostćpu do nie-
zbćdnej infrastruktury technicznej, 

3) wymogi wynikające z powszechnie obowią-
zujących przepisów prawa dotyczące sytu-
owania budynków w stosunku do granic 
działki i sąsiedniej zabudowy. 

3. Gabaryty, forma architektoniczna budynków 
i pozostałych elementów zagospodarowania 
(mała architektura, ogrodzenia, zieleń) powinny 
być kształtowane w sposób nawiązujący har-
monijnie do cech lokalnego krajobrazu i sąsia-
dującej zabudowy z uwzglćdnieniem połoşenia 
i ekspozycji.  

4. Wymagana wysokość dla nowej i przebudowy-
wanej zabudowy zostaje określona dla kaşdego 
terenu w formie maksymalnej ilości kondygna-
cji. Wymagana ilość kondygnacji dotyczy fasa-
dy (elewacji frontowej) głównej bryły zabudo-
wy. Poprzez główną bryłć rozumieć naleşy 
czćść zabudowy dominującą, której powierzch-
nia zabudowy stanowi wićcej niş 60% ogólnej 
powierzchni zabudowy.  

5. Wymaga sić stosowania naturalnych materia-
łów elewacyjnych (kamień, cegła ceramiczna, 
tynk szlachetny itp.). 

6. Wprowadza sić zakaz stosowania od strony 
terenów publicznych lub ogólnodostćpnych − 
ogrodzeń betonowych, w tym równieş prefa-
brykowanych, poza podmurówkami lub słup-
kami o prostych formach. Nakazuje sić stoso-
wanie ogrodzeń aşurowych z prześwitami zaj-
mującymi minimum 60% powierzchni ogrodze-
nia dla kaşdej sekcji ogrodzenia. 

7. Wprowadza sić zakaz stosowania siddingu lub 
płyty warstwowej jako materiału wykończenia 
fasad od strony dróg publicznych i ogólnodo-
stćpnych. 

8. Zakaz wznoszenia obiektów z bali drewnianych. 

§ 8 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. W celu zachowania wymogów ochrony środo-
wiska przy wszelkich działaniach inwestycyj-
nych oraz innych, związanych ze zmianą funkcji 
i sposobu uşytkowania terenów lub obiektów, 
nakazuje sić przestrzeganie zasad określonych 
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w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa, a ponadto ustala sić: 
1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłą-
czeniem przedsićwzićć infrastrukturalnych; 

2) dopuszcza sić wyłącznie prowadzenie takiej 
działalności gospodarczej, której szkodliwe 
oddziaływanie dla środowiska powodowane 
przez hałas oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby nie przekroczy granic terenu, 
do którego prowadzący działalność posiada 
tytuł prawny; 

3) w przypadku gdy planowany rodzaj działal-
ności moşe powodować uciąşliwości aku-
styczne, inwestor jest zobowiązany w grani-
cach posiadanej nieruchomości wykonać 
strefy zieleni izolacyjnej wielopićtrowej, co 
najmniej wzdłuş obszarów przeznaczonych 
na cele mieszkaniowe; 

4) zakaz odprowadzania ścieków w sposób po-
garszający stan gleb oraz wód powierzch-
niowych i podziemnych; 

5) nakaz wyposaşenia terenów przeznaczonych 
dla zabudowy w sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej dla odprowadzania ścieków; 

6) nakaz modernizacji i rozbudowy istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

7) nakaz podczyszczania − przed odprowadze-
niem do odbiornika − wód opadowych i roz-
topowych zgodnie z przepisami szczególny-
mi; 

8) nakaz rozbudowy i modernizacji sieci kanali-
zacji deszczowej z uwzglćdnieniem budowy 
cieków powierzchniowych i zbiorników tzw. 
małej retencji. Dopuszcza sić przykrycie lub 
zarurowanie rowów melioracyjnych wystć-
pujących na obszarze planu w sposób nie-
powodujący niepoşądanych zmian w sto-
sunkach wodnych; 

9) nakaz odbioru i gromadzenia odpadów ko-
munalnych w systemie zorganizowanym, 
przy stosowaniu na całym obszarze jednoli-
tych zasad − zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o odpadach – w tym obowiąz-
kiem wstćpnej segregacji i odzysku surow-
ców wtórnych. 

2. Dla zachowania równowagi przyrodniczej i wa-
lorów naturalnych krajobrazu ustala sić nakaz 
utrzymania i ochrony zespołów zieleni:  
1) zieleni wysokiej i niskiej towarzyszącej zabu-

dowie mieszkalnej; 
2) pojedynczych drzew, a zwłaszcza starodrze-

wu oznaczonego na rysunku planu za wyjąt-
kiem niezbćdnych cićć pielćgnacyjnych oraz 
likwidacji tych, które kolidują z realizowany-
mi inwestycjami drogowymi. 

3. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych 
poza terenami przeznaczonymi w planie na cele 
inwestycyjne. 

4. Przy utwardzaniu dojść i dojazdów (poza dro-
gami publicznymi) zaleca sić stosowanie ele-
mentów drobnowymiarowych, z preferencją dla 
materiałów naturalnych oraz innych aşurowych. 

5. Dla zwićkszenia retencyjności wodnej obszaru 
dopuszcza sić budowć powierzchniowych lub 
podziemnych zbiorników wody opadowej, wy-

korzystywanej do celów gospodarczych. Zbior-
niki otwarte naleşy zabezpieczyć przed wylćga-
niem komarów. 

6. Nakaz kompensacji przyrodniczej w związku 
z likwidacją istniejącej roślinności. 

§ 9 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,  
zabytków i dóbr kultury współczesnej 

Stwierdza sić brak na obszarze planu obiektów lub 
stref objćtych ochroną konserwatorską oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

§ 10 

Kształtowanie przestrzeni publicznych 

Tereny oznaczone na rysunku planu: KDG, KDL, 
KDD, KPJ wyznacza sić jako obszary związane 
z realizacją celu publicznego. 

§ 11 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie 

Na obszarze objćtym planem miejscowym nie 
wystćpują obiekty podlegające ochronie na mocy 
przepisów prawa, naleşy jedynie przestrzegać za-
sady, şe wszystkie odkryte i znalezione w trakcie 
robót ziemnych przedmioty, które mogą wskazy-
wać na ich historyczną przeszłość, naleşy zabez-
pieczyć i zgłosić do właściwych słuşb ochrony za-
bytków i archeologii. 

§ 12 

Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

Ustala sić zasady i warunki wiąşące przy podziale 
gruntów na tereny i działki budowlane lub scalaniu 
działek: 
1. Powierzchnia terenów lub działek dla projekto-

wanych funkcji i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej powinna być dostosowana do załoşo-
nego programu uşytkowego z zachowaniem 
wymogów określających maksymalną po-
wierzchnić zabudowy oraz biologicznie czynną.  

2. Tereny i poszczególne działki muszą mieć za-
pewnione dojście i całoroczny dojazd do dróg 
i ulic publicznych bezpośrednio lub poprzez 
wydzielenie wewnćtrznych dróg dojazdowych 
o szerokości w liniach rozgraniczających usta-
lonych w planie.  

3. Naroşniki wydzielanych działek naleşy ściąć 
zgodnie z przepisami odrćbnymi dla zapewnie-
nia tzw. trójkątów widoczności oraz wymaga-
nych promieni skrćtu. 

4. Projekty podziału działek przyległych do pasa 
dróg publicznych powinny być zaopiniowane 
przez właściwego zarządcć drogi. 

5. Projekty podziału wymagające na podstawie 
przepisów prawa zgodności z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego naleşy 
uznać za zgodne z tym planem, jeśli uwzglćd-
niają przynajmniej linie rozgraniczające pasy 
dróg wyznaczone na rysunku planu oraz odpo-
wiadają określonym w planie cechom i parame-
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trom. Oznacza to np., şe jeśli jedna czćść działki 
objćta podziałem znajduje sić w terenie prze-
znaczonym pod zabudowć a druga czćść w pa-
sie drogi, to podział jest zgodny z planem, jeśli 
przewiduje wydzielenie działki budowlanej 
od działki przeznaczonej pod poszerzenie pasa 
drogowego. 

6. W stosunku do wszystkich terenów, na których 
planowane są inwestycje wynikające z ustaleń 
niniejszego planu, naleşy zapewnić konieczność 
doprowadzenia granic nieruchomości do wy-
znaczonych linii rozgraniczających, granic po-
działu oraz innych, określonych planem. 

7. Dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy 
na działkach niespełniających ustaleń dotyczą-
cych szczegółowych zasad podziału pod warun-
kiem, şe uzyskały one status działek budowla-
nych przed wejściem planu w şycie, zostały wy-
dzielone na podstawie prawomocnych decyzji 
lub stanowić bćdą efekt podziału, w wyniku któ-
rego czćść działki przeznaczona zostanie pod 
komunikacjć. 

§ 13 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji 

1. Obszar planu obsługiwany bćdzie przez okre-
ślony w planie system dróg publicznych i ulic, 
uzupełniony o drogi i ulice wewnćtrzne (niezali-
czone do şadnej z kategorii dróg publicznych). 

2. Droga wojewódzka w ciągu drogi DW Nr 384 
(ulica Şeromskiego) zachowuje wielofunkcyjny 
charakter, realizując równocześnie powiązania 
zewnćtrzne klasy G oraz lokalne przy ograni-
czeniu ilości zjazdów do niezbćdnych. Po prze-
niesieniu DW 384 na odcinek zrealizowanej ob-
wodnicy Bielawy dopuszcza sić obnişenie klasy 
drogi do Z1/2. 

3. Drogi i ulice miejskie klasy L (lokalne) obsługują 
połączenia lokalne. 

4. Parametry techniczne dróg publicznych i ulic 
winny być sukcesywnie dostosowane do okre-
ślonych w obowiązujących przepisach prawa − 
z uwzglćdnieniem uwarunkowań lokalnych, na 
odcinkach przebiegających w obszarach istnie-
jącej zabudowy. Podstawowe parametry po-
szczególnych dróg określono w § 20. 

5. W obrćbie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowć układ moşe być, stosownie do potrzeb, 
uzupełniony o odcinki dróg i dojazdów we-
wnćtrznych niewydzielonych. 

6. Główne ciągi komunikacyjne zaleca sić wypo-
saşyć w zieleń szpalerową. 

7. Wszystkie ciągi komunikacyjne muszą spełniać 
wymagania z zakresu ochrony przeciwpoşaro-
wej określone w przepisach odrćbnych.  

8. W obrćbie działek przeznaczonych pod miesz-
kalnictwo i usługi naleşy zapewnić odpowiednią 
do potrzeb ilość miejsc parkingowych otwar-
tych lub w obiektach zamknićtych. Dla nowej 
lub adaptowanej zabudowy naleşy zapewnić nie 
mniej niş: 
1) 1 miejsce postojowe licząc na kaşde 30 m2 

projektowanej powierzchni uşytkowej w lo-
kalach usługowych; 

2) 2 miejsca postojowe licząc na 1 projektowa-
ne mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej; 

3) 1 miejsce postojowe licząc na 1 projektowa-
ne mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej.  

9. Nie mniej niş 10% ogólnie urządzonej w obrćbie 
działki budowlanej liczby miejsc postojowych 
powinny stanowić miejsca przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych, warunek ten nie do-
tyczy zabudowy jednorodzinnej.  

§ 14 

Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej 

1. Ogólna zasada lokalizacji infrastruktury polega 
na poszanowaniu walorów ekonomicznych te-
renu w aspekcie jego wykorzystania zgodnie 
z podstawowym przeznaczeniem. Wszelkie sieci 
naleşy lokalizować wzdłuş linii rozgraniczają-
cych lub granic nieruchomości w maksymal-
nym do nich zblişeniu przy uwzglćdnieniu sto-
sownych warunków technicznych.  

2. Zaopatrzenie w wodć:  
1) przewiduje sić wyłącznie z sieci miejskiej ist-

niejącej oraz rozbudowywanej dla potrzeb 
nowych inwestycji oraz ochrony przeciwpo-
şarowej na zasadach określonych przez jej 
zarządcć; 

2) zezwala sić na prowadzenie sieci w pasach 
linii rozgraniczających dróg, w obszarach zie-
leni publicznej oraz wzdłuş linii podziałów 
oraz granic nieruchomości; 

3) nie zezwala sić na realizacjć indywidualnych 
ujćć wody do celów bytowych; 

4) zezwala sić na przebudowć sieci w miej-
scach kolidujących z projektowaną zabudo-
wą w sposób uwzglćdniający zapis ust. 1. 

3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
1) ustala sić rozbudowć miejskiej sieci kanali-

zacyjnej; 
2) ustala sić zakaz odprowadzenia nieoczysz-

czonych odpowiednio ścieków przemysło-
wych, komunalnych i bytowych do wód po-
wierzchniowych i do ziemi; 

3) ustala sić obowiązek odprowadzania wód 
deszczowych z dróg, parkingów i terenów 
produkcyjnousługowych poprzez urządzenia 
do podczyszczania ścieków – zgodnie z prze-
pisami szczególnymi; 

4) z terenów przeznaczonych do zainwestowa-
nia wody opadowe naleşy odprowadzać 
do kanalizacji deszczowej lub zbiorników 
wymienionych w § 8 ust. 5. W przypadku 
braku kanalizacji deszczowej dopuszcza sić 
odprowadzenie wód opadowych zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

4. Zaopatrzenie w energić elektryczną: 
1) utrzymuje sić zasilanie obszaru ze stacji elek-

troenergetycznych poprzez sieć rozdzielczą 
napowietrzno-kablową 20 kV i istniejące sta-
cje transformatorowe − według warunków 
ustalonych przez dysponenta urządzeń; 

2) zaspokojenie przewidywanego wzrostu za-
potrzebowania w okresie perspektywicznym, 
wynikającego ze sporządzonego bilansu 
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energetycznego nastąpi poprzez moderniza-
cjć i przebudowć (np. wymianć transforma-
torów) istniejących sieci i urządzeń średnie-
go napićcia oraz budowć nowych odcinków 
linii kablowych lub stacji trafo na terenie IT; 

3) ustala sić zakaz budowy linii napowietrznych 
oraz słupowych stacji transformatorowych 
oraz nakaz sukcesywnego zastćpowania ist-
niejących sieci napowietrznych kablowymi, 
w tym kolidujących z planowaną zabudową; 

4) ustala sić rozbudowć sieci niskich napićć 
oraz punktów oświetlenia ulicznego w pa-
sach drogowych i na terenach przyległych 
określonych w odpowiednich ustaleniach 
planu. 

5. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny: 
1) dopuszcza sić budowć sieci i urządzeń prze-

syłu lub zaopatrzenia w gaz ziemny. 
6. Ustala sić nastćpujące zasady postćpowania 

z odpadami w oparciu o przepisy szczególne: 
1) organizacjć odbioru odpadów komunalnych 

ze wszystkich gospodarstw domowych 
i obiektów usługowych na obszarze planu; 

2) segregacjć odpadów u ŝródeł ich powsta-
wania;  

3) transport odpadów poza obszar planu 
do miejsc ich odzysku i unieszkodliwiania. 

7. Zasady zaopatrzenia w ciepło: 
1) do celów grzewczych oraz uzyskania ciepłej 

wody wymaga sić stosowania indywidual-
nych systemów z wykorzystaniem niskoemi-
syjnych urządzeń grzewczych; 

2) nie zezwala sić na realizacjć instalacji zbior-
nikowej gazu propan/butan w strefie fronto-
wej działki, jedynie poza liniami zabudowy;  

3) dopuszcza sić w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej stosowanie jako dodatkowe-
go ŝródła ciepła instalacji kominkowych, so-
larnych i z innych odnawialnych ŝródeł 
energii. 

8. Obsługa obszaru w zakresie telekomunikacji: 
1) utrzymuje sić istniejący system łączności 

przewodowej oraz ustala kontynuacjć bu-
dowy sieci magistralnych i abonenckich; 

2) nie dopuszcza sić lokalizacji wieşowych 
urządzeń przekaŝnikowych i masztów ante-
nowych na obszarze planu.  

§ 15 

Sposoby i terminy tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

W pasach linii rozgraniczających dróg publicznych 
dopuszcza sić uşytkowanie terenów na dotychcza-
sowych zasadach, bez moşliwości wprowadzania 
nowej zabudowy. 

R o z d z i a ł   II 

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 16 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonych symbolami „1MN 
do 6MN” ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną; 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu dla reali-
zacji: 
a) garaşy wolno stojących, wbudowanych 

lub dobudowanych, 
b) budynków gospodarczych towarzyszą-

cych budynkom mieszkalnym, 
c) wbudowanych lokali usług nieuciąşli-

wych, 
d) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok 

postojowych i parkingów przyobiekto-
wych, 

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, z uwzglćdnieniem ustaleń § 7:  
1) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej w układzie wolno stojącym lub 
bliŝniaczym; 

2) powierzchnia zabudowana budynkami nie 
powinna przekraczać 25% powierzchni dział-
ki, jeşeli ten parametr został przekroczony na 
danej nieruchomości przed wejściem w şycie 
planu, dopuszcza sić powićkszenie po-
wierzchni zabudowanej nie wićcej niş o 10%; 

3) wysokość zabudowy jednorodzinnej liczoną 
od poziomu terenu do jej najwyşszego ele-
mentu konstrukcyjnego ustala sić na mak-
simum 2 kondygnacje nadziemne wraz 
z poddaszem, lecz nie wićcej niş 10 m;  

4) wysokość zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej liczoną od poziomu terenu do jej naj-
wyşszego elementu konstrukcyjnego ustala 
sić na maksimum 1 kondygnacjć nadziemną, 
lecz nie wićcej niş 5 m; 

5) udział powierzchni biologicznie czynnej mi-
nimum 50% powierzchni działki, jeşeli ten 
parametr został przekroczony na danej nie-
ruchomości przed wejściem w şycie planu, 
dopuszcza sić zmniejszenie powierzchni bio-
logicznie czynnej nie wićcej niş o 10%; 

6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe kale-
nicowe o symetrycznym układzie połaci i na-
chyleniu w zakresie 30−50°,o kalenicy głów-
nej równoległej do frontu działki; nie zezwala 
sić na stosowanie dachów kopertowych;  

7) pokrycia dachowe w postaci dachówki ce-
ramicznej lub materiałów dachówkopodob-
nych w tonacji czerwieni zblişonej do natu-
ralnego koloru cegły.  

3. Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości z uwzglćdnieniem ustaleń § 12: 
minimalną szerokość frontów działek przezna-
czonych pod zabudowć ustala sić na 20 m. 

§ 17 

1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonego symbolem „7MN” ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowć 

mieszkaniową jednorodzinną; 
2) przeznaczenie dopuszczalne terenu dla reali-

zacji: 
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a) zabudowy wielorodzinnej w wyniku roz-
budowy istniejącego budynku jednoro-
dzinnego – do 3 lokali mieszkalnych, 

b) garaşy wolno stojących, wbudowanych 
lub dobudowanych, 

c) budynków gospodarczych towarzyszą-
cych budynkom mieszkalnym, 

d) wbudowanych lokali usług nieuciąşli-
wych, 

e) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok 
postojowych i parkingów przyobiekto-
wych, 

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, z uwzglćdnieniem ustaleń § 7: 
1) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej w układzie wolno stojącym lub 
bliŝniaczym; 

2) powierzchnia zabudowana budynkami nie 
powinna przekraczać 30% powierzchni dział-
ki, jeşeli ten parametr został przekroczony na 
danej nieruchomości przed wejściem w şycie 
planu, dopuszcza sić powićkszenie po-
wierzchni zabudowanej nie wićcej niş o 10%; 

3) wysokość zabudowy liczoną od poziomu te-
renu do jej najwyşszego elementu konstruk-
cyjnego ustala sić na maksimum 3 kondy-
gnacje nadziemne wraz z poddaszem, lecz 
nie wićcej niş 10 m;  

4) wysokość zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej liczoną od poziomu terenu do jej najwyş-
szego elementu konstrukcyjnego ustala sić na 
maksimum 1 kondygnacjć nadziemną, lecz 
nie wićcej niş 5 m; 

5) udział powierzchni biologicznie czynnej mi-
nimum 50% powierzchni działki, jeşeli ten 
parametr został przekroczony na danej nie-
ruchomości przed wejściem w şycie planu, 
dopuszcza sić zmniejszenie powierzchni bio-
logicznie czynnej nie wićcej niş o 10%; 

6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe kale-
nicowe o symetrycznym układzie połaci i na-
chyleniu w zakresie 30−50°; pokrycia dacho-
we w postaci dachówki ceramicznej lub ma-
teriałów dachówkopodobnych. 

§ 18 

1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonego symbolem„1U/MN” ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowć 

usługową i mieszkaniową jednorodzinną bez 
ustalenia wzajemnych proporcji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu dla reali-
zacji: 
a) garaşy wolno stojących, wbudowanych 

lub dobudowanych, 
b) budynków gospodarczych towarzyszą-

cych budynkom usługowym i mieszkal-
nym, 

c) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok 
postojowych i parkingów przyobiekto-
wych, 

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, z uwzglćdnieniem ustaleń § 7:  
1) lokalizowanie zabudowy usługowej lub 

mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie 
wolno stojącym lub bliŝniaczym; 

2) powierzchnia zabudowana budynkami nie 
powinna przekraczać 30% powierzchni dział-
ki; 

3) wysokość zabudowy jednorodzinnej i usłu-
gowej liczoną od poziomu terenu do jej naj-
wyşszego elementu konstrukcyjnego ustala 
sić na maksimum 2 kondygnacje nadziemne 
wraz z poddaszem, lecz nie wićcej niş 10 m; 

4) wysokość zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej liczoną od poziomu terenu do jej naj-
wyşszego elementu konstrukcyjnego ustala 
sić na maksimum 1 kondygnacjć nadziemną, 
lecz nie wićcej niş 5 m; 

5) udział powierzchni biologicznie czynnej mi-
nimum 40% powierzchni działki; 

6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe kale-
nicowe o symetrycznym układzie połaci i na-
chyleniu w zakresie 25−50°; 

7) pokrycia dachowe w postaci dachówki ce-
ramicznej lub materiałów dachówkopodob-
nych w tonacji czerwieni zblişonej do natu-
ralnego koloru cegły. 

3. Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości z uwzglćdnieniem ustaleń § 12:  
1) minimalną szerokość frontów działek przezna-

czonych pod zabudowć ustala sić na 25 m. 

§ 19 

1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonego symbolem „1MW”ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowć 

mieszkaniową wielorodzinną; 
2) przeznaczenie dopuszczalne terenu dla reali-

zacji: 
a) zabudowy usługowej nieuciąşliwej wbu-

dowanej; 
b) zieleni, placów zabaw, obiektów małej ar-

chitektury; 
c) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok 

postojowych i parkingów przyobiekto-
wych; 

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, z uwzglćdnieniem ustaleń § 7:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala sić 

jak na rysunku planu; 
2) budynki o trzech lub czterech kondygnacjach 

naziemnych o maksymalnej wysokości 16 m; 
3) minimalna powierzchnia zabudowy budynku 

300 m2; 
4) minimalna ilość lokali mieszkalnych w bu-

dynku 12 sztuk; 
5) powierzchnia zabudowana budynkami nie 

powinna przekraczać 30% powierzchni dział-
ki, jeşeli ten parametr został przekroczony na 
danej nieruchomości przed wejściem w şycie 
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planu, dopuszcza sić powićkszenie po-
wierzchni zabudowanej nie wićcej niş o 10%; 

6) udział powierzchni biologicznie czynnej mi-
nimum 35% powierzchni działki; 

7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe kale-
nicowe o symetrycznym układzie połaci i na-
chyleniu w zakresie powyşej 30°. Dopuszcza 
sić dachy płaskie, imitacje dachów oraz 
zwieńczenia w postaci attyk;  

8) pokrycia dachowe w przypadku dachów 
stromych w postaci dachówki lub materia-
łów dachówkopodobnych w tonacji czerwie-
ni zblişonej do naturalnego koloru cegły. 

§ 20 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonych symbolami „1.IT-4.IT” 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe pod obiekty in-

frastruktury technicznej: 
a) 1.IT i 2.IT korytarz terenu pod lokalizacjć 

przykrytego lub zarurowanego rowu me-
lioracyjnego, 

b) 3.IT jest terenem dla lokalizacji kontene-
rowej stacji trafo, 

c) 4.IT korytarz terenu dla lokalizacji kabla 
energetycznego; 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu dla reali-
zacji: 
a) ciągu pieszo-rowerowego, 
b) innych sieci infrastruktury technicznej; 

3) w przypadku braku konieczności wykorzy-
stania terenów IT na cele wskazane wyşej 
moşna je połączyć z terenami sąsiednimi 
przy załoşeniu, şe przyjmują one ustalenia 
obowiązujące dla tych terenów. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, z uwzglćdnieniem ustaleń § 7: zakaz trwałej 
zabudowy kubaturowej z wyłączeniem stacji 
trafo. 

§ 21 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonych symbolami KDG, KDL, 
KDD ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe pod drogi pu-

bliczne klasy stosownie z oznaczeniem, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) pod obiekty inşynieryjne związane z bu-
dową dróg; 

b) pod miejsca postojowe; 
c) pod sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej; 
d) pod obiekty małej architektury; 
e) pod zieleń urządzoną. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji, z uwzglćdnieniem ustaleń 
§ 13; 
1) dla ulicy zbiorczej (KDG):  

a) klasa ulicy – główna, jednojezdniowa 
z uwzglćdnieniem zapisu § 13 ust. 2,  

b) szerokość w liniach rozgraniczających 
20,0 m, dopuszcza sić odstćpstwa, lecz 
nie mniej niş 12,0 m w terenach, gdzie nie 

jest moşliwe spełnienie określonego wa-
runku, 

c) szerokość jezdni nie mniej niş 7,0 m 
z moşliwością poszerzenia w wyznaczo-
nych miejscach parkowania oraz skrzy-
şowań z innymi drogami, 

d) wydzielony ciąg pieszy o szerokości nie 
mniej niş 1,5 m obustronny, 

e) dopuszcza sić wprowadzenie ścieşki ro-
werowej, zieleni towarzyszącej oraz ele-
mentów małej architektury, 

2) dla ulicy lokalnej (KDL): 
a) klasa ulicy – lokalna, jednojezdniowa, 

z moşliwością wyznaczenia miejsc posto-
jowych, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających 
minimalna 12,0 m, dopuszcza sić niewiel-
kie odstćpstwa, lecz nie mniej niş 10,0 m 
w terenach, gdzie nie jest moşliwe speł-
nienie określonego warunku, 

c) szerokość jezdni nie mniej niş 6,0 m 
z moşliwością poszerzenia w wyznaczo-
nych miejscach parkowania oraz skrzy-
şowań z innymi drogami, 

d) wydzielony ciąg pieszy o szerokości nie 
mniej niş 1,5 m co najmniej jednostronny, 

e) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni to-
warzyszącej oraz elementów małej archi-
tektury, 

3) dla ulic dojazdowych (KDD): 
a) klasa ulicy – dojazdowa, jednojezdniowa, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających 

minimalna 10,0 m, dopuszcza sić niewiel-
kie odstćpstwa, lecz nie mniej niş 8,0 m 
w terenach, gdzie nie jest moşliwe speł-
nienie określonego warunku, 

c) szerokość jezdni nie mniej niş 6,0 m 
z moşliwością poszerzenia w wyznaczo-
nych miejscach parkowania oraz skrzy-
şowań z innymi drogami, 

d) wydzielony ciąg pieszy o szerokości nie 
mniej niş 1,5 m co najmniej jednostronny, 

e) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni to-
warzyszącej oraz elementów małej archi-
tektury. 

§ 22 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonych symbolami KDW ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe pod drogi we-

wnćtrzne, niepubliczne ogólnodostćpne; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) pod obiekty inşynieryjne związane z bu-
dową dróg, 

b) pod miejsca postojowe, 
c) pod sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
d) pod obiekty małej architektury, 
e) pod zieleń urządzoną. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji oraz zagospodarowania te-
renu, z uwzglćdnieniem ustaleń § 13. Dla dróg 
wewnćtrznych (KDW): 
a) klasa ulicy – wewnćtrzna, KDW – ogólnodo-

stćpna, 
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b) klasa techniczna – jak dojazdowa, jednojez-
dniowa, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających – min. 
8,0 m, 

d) jezdnia min. 4,5 m + chodnik, dopuszcza sić 
jednoprzestrzenną o szerokości pasa ruchu 
5,0 m, 

e) nawierzchnie utwardzone elementami drob-
nowymiarowymi, nie zezwala sić na stoso-
wanie asfaltów i mas bitumicznych. 

§ 23 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonych symbolami KPJ ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe pod komunikacjć 

pieszo-jezdną ogólnodostćpną; 
2) przeznaczenie dopuszczalne na cele: 

a) ciągu pieszo-rowerowego; 
b) drogi transportu rolnego; 
c) realizacji obiektów inşynieryjnych związa-

nych z budową dróg; 
d) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 
e) zieleni urządzonej; 

3) zakazuje sić wykonywania zjazdów indywi-
dualnych na sąsiednie tereny objćte planem. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji oraz zagospodarowania: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – min. 

6,0 m; 
2) droga jednoprzestrzenna bez konieczności 

wydzielania chodnika pieszego. 

R o z d z i a ł   III 

Przepisy końcowe 

§ 24 

1. Stawkć procentową słuşącą naliczeniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym usta-
la sić w wysokości 30%. 

2. W odniesieniu do terenów gminy z wyłącze-
niem gruntów, na których ustanowiono prawo 
uşytkowania wieczystego, bądŝ zbywanych 
na jej rzecz, stawkć procentową ustala sić 
w wysokości 10%. 

§ 25 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 26 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go wchodzi w şycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Bielawy nr XLIII/310/09 z dnia 24 czerwca 
2009 roku 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Bielawy nr XLIII/310/09 z dnia 24 czerwca 
2009 roku 

 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy  
Bohaterów Getta i Przemysłowej 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) Rada Miejska Bielawy rozstrzyga, co nastć-
puje: 

§ 1 

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłoşonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu za środowisko, nie 
rozstrzyga sić o sposobie ich rozpatrzenia.  
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Bielawy nr XLIII/310/09 z dnia 24 czerwca 
2009 roku 

 
 

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

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z póŝniejszymi zmiana-
mi) i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, 
poz. 148, z 2003 r. z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska Bielawy rozstrzyga, co nastćpuje: 

§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców stanowią zadania własne gminy. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 
1) Budowa dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL i KDD do parametrów 

określonych planem wraz z realizacją w ich ciągu komunalnych sieci infrastruktury technicznej, 
zieleni oraz miejsc postojowych. 

§ 2 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą 
do zadań własnych gminy:  
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. – Prawo zamówień publicznych, itp., 
2) w oparciu o przepisy branşowe, w tym np. – Prawo Energetyczne, 
3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań w oparciu o: 

a) wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
b) wieloletni plan finansowy gminy. 

§ 3 

Moşliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych z budşetu gminy  
1. zgodnie z uchwałą budşetową z kredytów i poşyczek, 
2. z obligacji komunalnych, 
3. z udziału inwestorów zewnćtrznych na podstawie odrćbnych porozumień, 
4. ze środków pomocowych UE, 
5. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,  
6. z innych ŝródeł. 
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