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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 246/XXXI/09 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Świętej Anny 

w Nowej Rudzie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.), 
a takşe w zwiņzku z uchwałņ nr 191/XXIV/04 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w rejonie Góry Świňtej Anny, po stwierdzeniu zgodności 
projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, 
co nastňpuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w rejonie Góry Świňtej Anny 
w Nowej Rudzie, zwany dalej planem, obejmuje 
obszar połoşony na południe od starego miasta 
w Nowej Rudzie. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objňtego 
planem przedstawia rysunek planu w skali 
1:2000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały i bňdņcy jej integralnņ czňściņ. 

3. Załņcznikami niniejszej uchwały sņ: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 − za-

łņcznik nr 1; 
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu − załņcznik nr 2, sta-
nowi uchwała nr 244/XXXI/09; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych − załņcznik nr 3, stanowi uchwała 
nr 245/XXXI/09. 

4. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) budynkach – termin ten naleşy rozumień 

zgodnie z definicjņ zawartņ w przepisach 
o statystyce publicznej, w tym obejmujņcy 
takşe wiaty, jednakşe z wyłņczeniem silosów 
i zbiorników, w tym zaliczanych do budowli 
rolnych na podstawie rozporzņdzenia Mini-
stra Rolnictwa i Gospodarki Şywnościowej 
z dnia 7 paŝdziernika 1997 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadań budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 132, poz. 877); 

2) kategorii terenu – naleşy przez to rozumień 
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania 
oznaczone na rysunku planu określonym 

symbolem literowym i zdefiniowane w roz-
dziale II, a w odniesieniu do terenów ulic w 
rozdziale I w § 11; 

3) nieuciążliwym obiekcie lub nieuciążliwej 
usłudze lub nieuciążliwej działalności – na-
leşy rozumień takie, które w miejscu lokaliza-
cji − a nie tylko poza granicami nieruchomo-
ści − nie spowodujņ naruszenia wymagań, 
wynikajņcych z określonych w obowiņzujņ-
cych przepisach standardów jakości środo-
wiska określonych dla danych typów prze-
znaczenia obszarów i ich zagospodarowania; 

4) terenie, zwanym zamiennie jednostką tere-
nową – naleşy przez to rozumień obszar wy-
znaczony liniami rozgraniczajņcymi na ry-
sunku planu miejscowego, o danej kategorii 
przeznaczenia i określonych zasadach zago-
spodarowania, oznaczony odpowiednim 
symbolem literowym lub cyfrowo-
literowym, z zastrzeşeniem, şe termin „te-
ren” został zastosowany takşe w nieco in-
nym znaczeniu: 
a) w nawiņzaniu do przepisów o ochronie 

środowiska dotyczņcych dopuszczalnych 
pomiarów hałasu,  

b) w wyraşeniu „rzeŝba terenu”, 
c) w wyraşeniach „zagospodarowania tere-

nu” lub „uşytkowania terenu” zaczerpniň-
tych z ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, 

d) w wyraşeniu „pod powierzchniņ terenu”, 
e) w wyraşeniu „tereny zabudowane”, 
f) w wyraşeniu „powierzchnia terenu biolo-

gicznie czynna”, który naleşy rozumień 
zgodnie z definicjņ zawartņ w przepisach 
prawa budowlanego; 

5) usługach hotelarskich – termin ten naleşy 
rozumień zgodnie z definicjņ określonņ w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223,  
poz. 2268 z póŝn. zm.); 
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6) usługach turystycznych – termin ten naleşy 
rozumień zgodnie z definicjņ określonņ w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223,  
poz. 2268 z póŝn. zm.); 

7) wysokości – naleşy przez to rozumień: 
a) w przypadku budynków – pionowņ odle-

głośń liczonņ zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, 

b) w przypadku obiektów budowlanych nie-
bňdņcych budynkami usytuowanych na 
gruncie lub czňści budynków – pionowņ 
odległośń od poziomu gruntu do najwyş-
szego punktu tego obiektu lub czňści bu-
dynku, 

c) w przypadku obiektów budowlanych nie-
bňdņcych budynkami usytuowanych na 
budynkach – pionowņ odległośń od miej-
sca mocowania do najwyşszego punktu 
tego obiektu; 

8) zabudowie – naleşy przez to rozumień budy-
nek lub budynki, z zastrzeşeniem, şe ten ter-
min, zastosowany w wyraşeniach frazeolo-
gicznych, które zostały zdefiniowane w 
ustawach lub wydanych na ich podstawie 
rozporzņdzeniach, zachowuje znaczenie na-
dane mu przez te definicje. 

§ 2 

1. Na rysunku planu wystňpujņ nastňpujņce ozna-
czenia przywołane w treści niniejszej uchwały: 

1) granica obszaru objętego planem; szczegó-
łowy przebieg tej granicy określajņ linie 
rozgraniczajņce, o których dalej mowa w 
pkt 3, przebiegajņce wzdłuş wewnňtrznej 
krawňdzi linii oznaczajņcej granicň obszaru 
planu; granica ta wraz z granicņ, o której 
mowa w pkt 2, określa obszar, na którym 
obowiņzujņ ustalenia niniejszej uchwały; 

2) granica obszaru objętego planem przebie-
gająca granicą miasta Nowa Ruda; szcze-
gółowy przebieg tej granicy określajņ to-
warzyszņce jej linie rozgraniczajņce, o któ-
rych dalej mowa w pkt 3; granica ta wraz z 
granicņ, o której mowa w pkt 1, określa ob-
szar, na którym obowiņzujņ ustalenia ni-
niejszej uchwały; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowa-
nia; szczegółowe ustalenia dla tych tere-
nów zawarto w § 11 oraz w rozdz. II; 

4) granica strefy „A” ścisłej ochrony konser-
watorskiej; 

5) granica strefy „K” ochrony konserwator-
skiej krajobrazu kulturowego; 

6) granica strefy „E” ochrony konserwator-
skiej ekspozycji; 

7) granica strefy „W” archeologicznej ochro-
ny konserwatorskiej; 

8) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru za-
bytków; 

9) obiekt zabytkowy podlegający ochronie na 
mocy ustaleń planu; 

10) obowiązująca linia zabudowy; 
11) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

12) granica obszaru z zakazem lokalizacji 
miejsc postojowych dla samochodów 
i budynków niesłużących zaopatrzeniu w 
gaz; 

13) trasa sudeckiego szlaku konnego; 
14) kategorie terenów o tym samym przezna-

czeniu i sposobach zagospodarowania 
oznaczone symbolami literowymi; 

15) numery terenów słuşņce lokalizacji ustaleń 
niniejszej uchwały na rysunku planu. 

2. Za szczegółowy przebieg granic i linii oznaczo-
nych liniņ naleşy przyjmowań: 
1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, 

na których te granice i linie pokrywajņ siň 
(i sņ równocześnie równoległe do linii ozna-
czonych na rysunku planu miejscowego); 

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w in-
nych przypadkach niş wymienione w pkt 1. 

3. W przypadku granic oznaczonych liniņ i dodat-
kowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak 
koła lub inne znaki i figury geometryczne, prze-
bieg granicy określa wymieniona linia; zasadň 
określonņ w ust. 2 stosuje siň odpowiednio. 

4. W przypadku gdy linii, o której mowa w ust. 3, 
towarzyszņ dwa lub wiňksza liczba róşnych 
oznaczeń graficznych, oznacza to, şe ta linia 
stanowi granice odpowiednio dwóch lub wiňk-
szej liczby wydzieleń.  

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy 
rysunku planu miejscowego majņ charakter in-
formacyjny. 

§ 3 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wymienione w nastňpnych ustň-
pach. 

2. Zabudowa na obszarach planu powinna byń 
kształtowana zgodnie z zasadami ładu prze-
strzennego z uwzglňdnieniem regionalnych tra-
dycji. 

3. Lokalizacja i forma reklam nie moşe wprowa-
dzań dysharmonii wizualnej w krajobrazie. 

4. Zakazuje siň ustawiania wolno stojņcych reklam 
o powierzchni przekraczajņcej 1 m2, a reklamy 
umieszczone na obiektach budowlanych, prze-
kraczajņce tň powierzchniň, mogņ informowań 
wyłņcznie o działalności prowadzonej na nieru-
chomości, na której znajduje siň dany obiekt 
budowlany. 

§ 4 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce zasad ochrony środowiska i przyrody 
wymienione w nastňpnych ustňpach. 

2. Na obszarach, na których rzeŝba terenu i prze-
bieg cieków wodnych wskazujņ na wystňpo-
wanie zagroşenia lokalnymi podtopieniami, 
zakazuje siň wznoszenia budynków i dokony-
wania zmian zagospodarowania, które utrud-
niałyby spływ okresowych wezbrań, a w roz-
wiņzaniach przyjmowanych w innych inwe-
stycjach nakazuje siň uwzglňdniań moşliwośń 
wystņpienia takich zagroşeń. 

3. Naleşy zapewniń dostňp do rowów dla słuşb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjň. 
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4. Dopuszcza siň zmianň przebiegu rowów, a 
takşe ich przykrycie lub zarurowanie, pod wa-
runkiem, şe nie spowoduje to niepoşņdanych 
zmian w stosunkach gruntowo-wodnych . 

5. Ewentualne uszkodzenia urzņdzeń melioracyj-
nych dokonane w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub innych robót ziemnych mu-
szņ byń usuniňte przed ich zakończeniem. 

6. Przy zagospodarowaniu terenów naleşy 
uwzglňdniń moşliwośń wystňpowania chro-
nionych gatunków zwierzņt i roślin, w tym zi-
dentyfikowanych w inwentaryzacji przyrodni-
czej z 2005 roku, która wskazała na koncentra-
cjň stanowisk tych gatunków na terenach ka-
tegorii oznaczonych symbolami „ZPL” i „ZL”. 

7. W zagospodarowaniu naleşy wprowadziń nie-
zbňdne zabezpieczenia przed erozjņ gruntu, w 
tym przeciwdziałajņce powstawaniu lokalnych 
osuwisk. 

8. Ze wzglňdu na dopuszczalne poziomy hałasu, 
o których mowa w przepisach o ochronie śro-
dowiska: 
1) tereny kategorii oznaczonych symbolami 

„MNI”, „MNN” i „ML” zalicza siň do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

2) tereny kategorii oznaczonych symbolami 
„MW”, „UTM” i „UT” zalicza siň do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

3) tereny kategorii oznaczonej symbolem 
„MU” zalicza siň do terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
rzemieślniczymi, 

4) tereny kategorii oznaczonych symbolami 
„MP” i „UTA” zalicza siň do terenów zabu-
dowy zagrodowej. 

9. Uciņşliwośń dla środowiska istniejņcych i pla-
nowanych obiektów róşnych funkcji nie moşe 
powodowań obnişenia standardów, wymaga-
nych przepisami odrňbnymi, dla sņsiadujņ-
cych terenów, w szczególności mieszkanio-
wych. 

10. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 9, nie 
dotyczy obiektów, dla których – na mocy 
przepisów o ochronie środowiska – moşna 
wyznaczyń „obszary ograniczonego uşytko-
wania”. 

11. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi muszņ byń sytuowane poza za-
siňgiem uciņşliwości określonych w przepi-
sach o ochronie środowiska lub w ich zasiňgu, 
pod warunkiem zastosowania w nich rozwiņ-
zań odpowiednio ograniczajņcych te uciņşli-
wości; dotyczy to w szczególności uciņşliwości 
wywoływanych ruchem na ulicach i drogach 
publicznych oraz wewnňtrznych. 

12. Zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na środowisko, dla 
których raport o oddziaływaniu przedsiňwziň-
cia na środowisko sporzņdzany jest obowiņz-
kowo z innych wzglňdów niş moşliwośń od-
działywania na obszar NATURA 2000, z za-
strzeşeniem ust. 15. 

13. Nie dopuszcza siň lokalizacji zakładów stwa-
rzajņcych zagroşenie wystņpienia powaşnych 

awarii, o których mowa w przepisach – Prawo 
ochrony środowiska. 

14. Dopuszcza siň lokalizacjň nadawczych urzņ-
dzeń i obiektów radiowych oraz radioteleko-
munikacyjnych, w tym dla telefonii komórko-
wej, tylko na terenach kategorii oznaczonej 
symbolem „T”, z zastrzeşeniem, şe szkodliwe 
oddziaływanie tych obiektów i urzņdzeń nie 
moşe siňgań terenów przeznaczonych pod za-
budowň mieszkaniowņ oraz obiektów tury-
stycznych i sportowo-rekreacyjnych. 

15. Na obszarze planu obowiņzujņ zasady okre-
ślone odpowiednimi regulacjami w Prawie 
wodnym oraz przepisach wydanych na jego 
podstawie, w szczególności ze wzglňdu na po-
łoşenie w obrňbie strefy ochrony pośredniej 
ujňń wody i ŝródeł wody pitnej dla miasta 
Wrocławia. 

§ 5 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego wymienione w na-
stňpnych ustňpach. 

2. Zakazuje siň podejmowania działań mogņcych 
naruszyń walory zabytkowego kościoła po-
mocniczego p.w. św. Anny, wpisanego do re-
jestru zabytków − nr rej. 377/1563 z dnia 
16.03.1966 r. − i strukturalnie z nim zwiņzanej 
zabytkowej pustelni. 

3. Obejmuje siň ochronņ nastňpujņce obiekty za-
bytkowe wskazane na rysunku planu: 

1) dom, ul. Anny 1; 
2) dom, ul. Anny 3; 
3) dom, ul. Anny 5; 
4) dom, ul. Łuşycka 1; 
5) dom, ul. Łuşycka 2; 
6) dom, ul. Łuşycka 3; 
7) dom, ul. Łuşycka 4; 
8) dom, ul. Łuşycka 5; 
9) dom, ul. Łuşycka 7; 

10) dom, ul. Strzelecka 1; 
11) dom, ul. Strzelecka 3/5; 
12) barokowa Grupa Koronacji Marii, 

ul. Strzelecka, w rejonie wejścia do parku; 
13) schronisko na Górze Świňtej Anny; 
14) wieşa widokowa na szczycie Góry Świňtej 

Anny; 
15) barokowa Figura Marii z Dzieciņtkiem, 

ul. Łuşycka 10. 
4. Zakres ochrony w odniesieniu do obiektów 

wymienionych w ust. 3 określa siň nastňpujņ-
co: 

1) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 1, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z naczółko-

wym dachem o wysuniňtych okapach, 
zaopatrzonym w okna powiekowe, 

b) zachowań ceramiczne pokrycie dachu, 
c) zachowań odeskowanie szczytu, układ 

osi okiennych, kształty otworów, ce-
glany cokół, gzyms nad wysokim przy-
ziemiem, malowane, listwowe obra-
mienia otworów, drewniane, listwowe 
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obramienia okien szczytu oraz krzyşo-
wy podział stolarki okiennej; 

2) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 2, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z ryzalitem w 

fasadzie do wysokości poziomu piňtra 
oraz naczółkowy dach z lukarnņ, 

b) zachowań ceramiczne pokrycie dachu, 
c) zachowań odeskowanie szczytu, układ 

osi okiennych, kształty otworów, ce-
glany cokół, gzyms nad wysokim przy-
ziemiem, malowane, listwowe obra-
mienia otworów, drewniane, listwowe 
obramienia okien szczytu, drewniano-
murowanņ balustradň balkonu oraz 
krzyşowy podział stolarki okiennej; 

3) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 3, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z ryzalitem 

pozornym w fasadzie, z wystawkņ 
o konstrukcji szkieletowej ponad ryzali-
tem oraz z naczółkowym dachem, 
o wysuniňtych okapach, z lukarnami 
i oknami powiekowymi, 

b) zachowań ceramiczne pokrycie dachu, 
c) zachowań odeskowanie szczytu, układ 

osi okiennych, kształty otworów, ce-
glany cokół, gzyms nad wysokim przy-
ziemiem, malowane, listwowe obra-
mienia otworów, drewniane, listwowe 
obramienia okien szczytu, drewniano-
murowanņ balustradň balkonu oraz 
krzyşowy podział stolarki okiennej; 

4) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 4, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z dwukondy-

gnacjowym ryzalitem w fasadzie, 
zwieńczonym balustradņ balkonu, z ry-
zalitem w elewacji bocznej oraz z da-
chem mansardowym ze szczytami 
i oknami połaciowymi, 

b) zachowań szczyty i wydłuşone okno 
połaciowe o konstrukcji szkieletowej 
oraz ceramiczne pokrycie dachu, 

c) zachowań układ osi okiennych, kształty 
otworów, cokół licowany czerwonym 
piaskowcem, naroşne, tynkowe, bo-
niowane lizeny, kamienne i tynkowane 
obramienia okienne, murowanņ 
i tynkowanņ balustradň balkonu oraz 
krzyşowy podział stolarki okiennej; 

5) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 5, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z wielobocz-

nym naroşnikiem, z parterowymi przy-
budówkami, z loggiņ w partii piňtra, 
oraz z dwuspadowym dachem osłania-
jņcym loggiň, 

b) zachowań dach z wysuniňtym okapem, 
oknami powiekowymi i wydłuşonymi 
oknami połaciowymi oraz ceramiczne 
jego pokrycie, 

c) zachowań układ i kształty otworów, li-
cówkň elewacji z czerwonego pia-
skowca, kamienne kolumny logii, tyn-
kowany szczyt z oknami i niszņ z figurņ 

św. Mikołaja oraz krzyşowy podział 
stolarki okiennej; 

6) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 6, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z bocznymi 

wykuszowymi, trójbocznymi ryzalita-
mi, z ryzalitem podwyşszonym, wy-
stawkņ z naczółkiem segmentowym  
i z dachem dwuspadowym łņczonym 
z mniejszym dachem trójpołaciowym, 

b) zachowań ceramiczne pokrycie dachu, 
c) zachowań rozkład i kształty otworów, 

tynkowe lizeny ujmujņce osie okienne 
w elewacji bocznej, neobarokowe pły-
ciny podokienne w tejşe elewacji, 
segmentowy naczółek wystawki, pół-
kolisty szczyt ryzalitu oraz krzyşowy 
podział stolarki okiennej; 

7) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 7, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z partero-

wymi przybudówkami, z dachem na-
czółkowym z oknami powiekowymi 
i wydłuşonym połaciowym oraz z od-
rňbnymi dachami przybudówek, 

b) zachowań ceramiczne pokrycie dachu, 
c) zachowań układ osi okiennych, kształty 

otworów, uproszczone obramienia 
okienne oraz krzyşowy podział stolarki 
okiennej; 

8) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 8, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z wydatnym 

ryzalitem w fasadzie z dwuspadowym 
dachem nad głównym korpusem  
i z dachem naczółkowym nad ryzali-
tem, 

b) zachowań klinkierowņ, dekoracyjnņ li-
cówkň elewacji, tynkowane jej partie, 
czňśń elewacji o konstrukcji szkieleto-
wej z tynkowanym wypełnieniem z ce-
gły oraz przeszklone partie elewacji 
wykonane z drewna, 

c) zachowań układ osi okiennych, kształty 
otworów, kamienny cokół z ceglanymi 
obramieniami okien, ceglane podziały 
elewacji, ceglane obramienia górnych 
partii okien oraz osi okiennej 
w elewacji bocznej, 

d) zachowań dekoracyjne elementy 
drewnianej partii elewacji oraz krzy-
şowy podział stolarki okiennej; 

9) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 9, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z parņ ryzali-

tów pozornych w fasadzie oraz z da-
chem naczółkowym połņczonym 
z dwuspadowymi dachami ryzalitów, 

b) zachowań ceramiczne pokrycie da-
chów, 

c) zachowań układ osi okiennych, kształty 
otworów, kamienny cokół z kamien-
nymi, rustykowymi portalami, ceglanņ 
licówkň dolnych czňści bocznych partii 
elewacji oraz krzyşowy podział stolarki 
okiennej; 
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10) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 10, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z dachem 

dwuspadowym, z ceramicznym pokry-
ciem z szarej dachówki, 

b) zachowań układ osi okiennych, kształty 
otworów, licówkň ścian z cegły klinkie-
rowej oraz ceglane obramienia okien; 

11) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 11, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z dwoma ry-

zalitami w fasadzie: trójbocznym, wy-
kuszowym i o zarysie odcinka koła, 
oraz z trójspadowym dachem z oknami 
połaciowymi, 

b) zachowań w partii dachu dwie wy-
stawki, ze szczytem trójkņtnym i da-
chem dwuspadowym oraz drugņ lekko 
wypukłņ, licowanņ dachówkņ i nakrytņ 
dachem trójpołaciowym, 

c) zachowań ceramiczne pokrycie dachu, 
d) zachowań układ osi okiennych, kształty 

otworów, kamienna licówkň cokołu 
połņczonņ kamiennym, rustykowym 
portalem z nadświetlem, gzymsowe 
podziały elewacji ryzalitów, balustrady 
balkonów i balustrady podokienne, 
wspólne gzymsy podokienne oraz 
krzyşowy podział stolarki okiennej; 

12) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 12, naleşy zachowań figu-
rň i postument; 

13) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 13, naleşy: 
a) zachowań bryłň budynku z ryzalitami, 

podcieniami, gankami oraz z dwuspa-
dowymi dachami z wysuniňtymi oka-
pami, a takşe z ostrosłupowym heł-
mem jednego z ryzalitów, 

b) zachowań układ osi okiennych, kształty 
otworów, dekoracyjnych elementów 
konstrukcji dachu oraz stylowņ stolar-
kň okiennņ; 

14) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 14, naleşy: 
a) zachowań kamienny trzon wieşy i gór-

nņ kondygnacjň widokowņ, 
b) zachowań układ i kształty otworów, 

obramienie portalu, łuk konstrukcyjny 
ponad nim umieszczony w licu elewa-
cji, kamienne kolumny górnej kondy-
gnacji widokowej, kamienny taras 
u podstawy wieşy, 

c) przywróciń obiektowi historycznņ 
funkcjň wieşy widokowej, 

d) zrekonstruowań – w oparciu o ikono-
grafiň – schron i jego zadaszenie w 
partii przyziemia obiektu; 

15) w odniesieniu do obiektu, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 15, naleşy zachowań figu-
rň i postument. 

5. Dopuszcza siň rozbiórkň obiektów, o których 
mowa w ust. 3 pkt 1−11, 13 i 14, lub zmianň 
lokalizacji obiektów, o których mowa w ust. 3 
pkt 12 i 15, po uzgodnieniu z właściwym Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6. W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
obejmujņcej działkň geodezyjnņ, na której zlo-
kalizowany jest obiekt, o którym mowa w ust. 
2, zakazuje siň wznosiń nowe budynki oraz 
podejmowań działania, które mogłyby naru-
szyń walory tego obiektu. 

7. W zasiňgu strefy „E” ochrony konserwator-
skiej ekspozycji elewacje nowych budynków 
winny byń pokrywane materiałem kamien-
nym, cegłņ ceramicznņ, tynkiem lub drewnem, 
a dachy czerwonņ dachówkņ ceramicznņ lub − 
w naturalnych kolorach − blachņ miedzianņ, 
gontem drewnianym lub łupkiem naturalnym. 

8. Wewnņtrz strefy „K” ochrony konserwator-
skiej krajobrazu kulturowego, na obszarach 
połoşonych poza zasiňgiem strefy „E” ochro-
ny konserwatorskiej ekspozycji, elewacje i da-
chy nowych budynków winny byń pokrywane 
materiałami wymienionymi w ust. 7 lub ich 
dobrymi imitacjami. 

9. Znajdujņce siň w granicach planu stanowisko 
archeologiczne nr 2/14; AZP 91-23 obejmuje 
siň strefņ „W” archeologicznej ochrony kon-
serwatorskiej. 

10. Zakres ochrony w strefie „W” archeologicznej 
ochrony konserwatorskiej, o której mowa w 
ust. 8, obejmuje mogņce siň znajdowań w niej 
nieruchome zabytki archeologiczne, co ozna-
cza, şe moşe mień zastosowanie art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 z póŝn. zm.). 

11. W strefie, o której mowa w ust. 9, obowiņzuje 
nastňpujņce ustalenie − nieruchome zabytki 
archeologiczne naleşy uwzglňdniń przy zabu-
dowie i zagospodarowaniu terenów leşņcych 
w tej strefie, co jest moşliwe po przeprowa-
dzeniu wyprzedzajņcych ratowniczych badań 
archeologicznych. 

§ 6 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce wymagań wynikajņcych z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych wymienione w 
nastňpnych ustňpach i w innych regulacjach ni-
niejszej uchwały, w tym w § 11. 

2. Ogrodzenia wzdłuş ulic publicznych naleşy wy-
konywań wyłņcznie: z kamienia, z nietynkowa-
nej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prňtów 
lub siatek metalowych lub z drewna. 

3. Przekraczajņca 1,3 m wysokości czňśń ogrodze-
nia wzdłuş ulic publicznych musi byń aşurowa z 
prześwitami zajmujņcymi co najmniej 80% po-
wierzchni, z zastrzeşeniem, şe nie dotyczy to sy-
tuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie 
mur oporowy podtrzymujņcy skarpň. 

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza siň 
lokalizacjň obiektów małej architektury, nośni-
ków reklamowych oraz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych pod warunkiem, şe nie 
bňdņ kolidowały z funkcjņ komunikacyjnņ i sie-
ciami infrastruktury technicznej. 

5. W miarň moşliwości, w sposób niekolidujņcy 
z funkcjņ komunikacyjnņ, w pasach dróg pu-
blicznych naleşy sadziń i pielňgnowań jedno- 
lub dwustronne rzňdy drzew. 
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§ 7 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
wymienione w ust. 2−17. 

2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii 
oznaczonych symbolami: „MW”, „MU”, 
„MNI”, „MNN”, „MP”, „ML”, „UTM”, „UT”, 
„UTA” i „UE” oraz na terenach oznaczonych 
symbolami: „1KP”, „2KP”, „3KP” i „2IT” jest 
moşliwa wyłņcznie wewnņtrz obszarów okre-
ślonych liniami zabudowy, z zastrzeşeniem 
ust. 3. 

3. Z obowiņzujņcņ liniņ zabudowy wiņşņ siň na-
stňpujņce ustalenia: 
1) naleşy na niej usytuowań zewnňtrznņ kra-

wňdŝ zewnňtrznej ściany budynku; jeşeli 
budynek jest wolno stojņcy jego długośń 
nie moşe mierzyń mniej niş 6 m; 

2) powierzchnia otworów okiennych w ścia-
nie nie moşe stanowiń mniej niş 10% jej 
łņcznej powierzchni z zastrzeşeniem, iş nie 
dotyczy to tej czňści elewacji, którņ zajmujņ 
podcienia; 

3) w przypadku budynków z podcieniami od 
strony obowiņzujņcej linii zabudowy, znaj-
dujņcymi siň na pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, naleşy na tej linii usytuowań 
zewnňtrzne krawňdzie filarów nośnych w 
taki sposób, by miały z niņ co najmniej je-
den punkt wspólny i nie wykraczały poza 
niņ; 

4) dopuszcza siň wykroczenie na odległośń do 
2 m od przebiegu obowiņzujņcej linii zabu-
dowy: 
a) elementami budynku, które w całości sņ 

zlokalizowane pod powierzchniņ terenu 
oraz tarasami, schodami i podjazdami 
usytuowanymi na gruncie, 

b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i 
balkonami opierajņcymi siň na czňściach 
budynku znajdujņcych siň wewnņtrz ob-
szaru oznaczonego liniami zabudowy; 

5) dopuszcza siň wykroczenie na odległośń do 
0,3 m od przebiegu obowiņzujņcej linii za-
budowy ryzalitami, pilastrami, kolumnami, 
opaskami wokółokiennymi i wokółdrzwio-
wymi oraz innymi zdobieniami elewacji, 
których łņczna powierzchnia rzutu na ścia-
nň usytuowanņ wzdłuş obowiņzujņcej linii 
zabudowy nie moşe przekraczań 20% po-
wierzchni tej ściany; 

6) dopuszcza siň cofniňcie na odległośń do 0,8 
m od przebiegu obowiņzujņcej linii zabu-
dowy elementami elewacji, których łņczna 
powierzchnia rzutu na ścianň usytuowanņ 
wzdłuş obowiņzujņcej linii zabudowy nie 
moşe przekraczań 20% powierzchni tej 
ściany; do tego procentu powierzchni nie 
sņ wliczane otwory okienne i drzwiowe; 

7) ograniczenia, z zastrzeşeniem pkt 8, wiņşņ-
ce siň z obowiņzujņcņ linia zabudowy doty-
czņ tylko terenu, na którym ta linia przebie-
ga, w odległości do 30 m od niej; 

8) jeşeli na obowiņzujņcej linii zabudowy ist-
nieje lub zostanie wzniesiony budynek, to 
za nim − czyli w jego prostopadłym do tej 
linii cieniu − dopuszcza siň wznoszenie in-
nych budynków. 

4. Ustalenia ust. 3 pkt 4 i 5 odnoszņ siň takşe do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

5. Na terenach kategorii oznaczonych symbola-
mi „US” i „ZPL” oraz na terenach oznaczo-
nych symbolami „1UTT”, „2UTT” i „4UTT” 
dopuszcza siň lokalizacjň wyłņcznie budyn-
ków, które spełniajņ łņcznie nastňpujņce wa-
runki: 
1) słuşņ obsłudze urzņdzeń sportowych lub 

rekreacyjnych usytuowanych na tych tere-
nach, a na terenie oznaczonym symbolem 
„1ZPL” mogņ to byń takşe odbudowane, 
istniejņce tu wcześniej kaplice; 

2) powierzchnia zabudowy kaşdego z tych 
budynków nie moşe przekraczań 50 m2; 

3) odległośń pomiňdzy dwoma sņsiednimi 
budynkami nie moşe byń mniejsza niş  
50 m; 

4) ilośń tych budynków nie przekracza: 
a) 2 − na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem „1US”, w tym co naj-
mniej jeden dla obsługi wyciņgu nar-
ciarskiego,  

b) 2 − na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem „2US”,  

c) 8 − na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem „1ZPL”,  

d) 3 − na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem „1UTT”, 

e) 1 − na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem „2UTT”, 

f) 1 − na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem „4UTT”. 

6. Maksymalna wysokośń nowych budynków nie 
moşe przekraczań, z zastrzeşeniem ust. 7: 
1) 18 m − na terenie kategorii oznaczonej 

symbolem „MW”; 
2) 15 m − na terenach kategorii oznaczonych 

symbolami: „UT” i „UE”; 
3) 12 m − na terenach kategorii oznaczonych 

symbolami: „MU”, „MNI”, „MNN”, „MP”, 
„ML”, „UTM” i „UTA” ; 

4) 7 m − na terenach kategorii oznaczonych 
symbolami: „UTT”, „US”, „KP”, „W”, „E”, 
„G”, „T”, „IT”, „ZP”, „ZPL” i „ZD”; 

5) 7 m − na terenach dróg publicznych i we-
wnňtrznych. 

7. W przypadku odbudowywania obiektów za-
bytkowych wymienionych w § 5 naleşy od-
twarzań historycznņ formň i wysokośń. 

8. Wysokośń masztów, anten i innych urzņdzeń 
ustawianych na budynkach nie moşe przekra-
czań 5 m. 

9. Nowa zabudowa powinna byń kryta dachami 
z symetrycznymi głównymi połaciami, o jed-
nakowym − w granicach nieruchomości − na-
chyleniu równym 45o, z tolerancjņ ±2o; do-
puszcza siň pokrycie do 20% powierzchni kaş-
dego z budynków w inny sposób. 

10. Ograniczenia, o których mowa w ust. 9, nie 
obowiņzujņ w odniesieniu do: 
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1) nowych budynków o powierzchni zabudo-
wy przekraczajņcej 200 m2, lokalizowanych 
na terenach kategorii oznaczonych symbo-
lami: „UE” i „MU”; 

2) nowych budynków sytuowanych na tere-
nach kategorii oznaczonych symbolami: 
„W”, „E”, „G” i „ZP”; 

3) wolno stojņcych kontenerów z urzņdze-
niami technicznymi o powierzchni zabu-
dowy nieprzekraczajņcej 4 m2 i wysokości 
nieprzekraczajņcej 2,2 m; 

4) tymczasowych obiektów budowlanych lo-
kalizowanych dla obsługi prac budowla-
nych lub dla organizacji imprez masowych; 

5) odbudowywania obiektów zabytkowych, 
o których mowa w ust. 7. 

11. W przypadku lokalizacji budynków na wiňk-
szych spadkach lub na skarpach obowiņzuje 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń chro-
niņcych przed wystņpieniem katastrofy bu-
dowlanej. 

12. Obowiņzuje zakaz lokalizacji nowych budyn-
ków w odległości 3 m od najblişszej krawňdzi 
cieków i zbiorników powierzchniowych. 

13. Na obszarze planu dopuszcza siň realizacjň 
urzņdzeń budowlanych – w rozumieniu defini-
cji zawartej w przepisach prawa budowlanego 
– właściwych dla określonego rodzaju prze-
znaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej 
uchwały oraz obowiņzujņcymi przepisami. 

14. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwar-
dzonymi lub zabudowane powinny mień 
sprawnie funkcjonujņce odwodnienie desz-
czowe. 

15. Odwodnienie dekarskie obiektów budowla-
nych nie powinno byń wyprowadzane na po-
wierzchniň gruntu niezabezpieczonņ na-
wierzchniņ utwardzonņ. 

16. Kompozycje zieleni urzņdzonej nie powinny 
wprowadzań dominanty antropogenicznej, 
zwłaszcza poprzez nadmierne zastosowanie 
gatunków obcych lub w formach nazbyt 
zgeometryzowanych. 

§ 8 

1. Na obszarze planu ochronie ustalonej na pod-
stawie odrňbnych przepisów podlegajņ nastň-
pujņce obiekty wymienione w kolejnych ustň-
pach. 

2. Ochronie podlegajņ chronione gatunki zwierzņt 
i roślin, zgodnie z § 4 ust. 5. 

3. Ochronņ konserwatorskņ objňty jest obiekt wpi-
sany do rejestru zabytków, o którym mowa w  
§ 5 ust. 2. 

§ 9 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości wymienione 
w nastňpnych ustňpach. 

2. Linie rozgraniczajņce stanowiņ równocześnie 
granice działek przewidzianych do wydzielenia, 
z zastrzeşeniem ust. 3 i 4. 

3. Dopuszcza siň wydzielenie nowych granic dzia-
łek dla obiektów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

4. Na obszarze objňtym planem dopuszcza siň 
wydzielanie takşe innych − niş określone w ust. 
2 i 3 − nowych granic nieruchomości przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych zasad: 
1) nowy układ granic umoşliwi obsługň kaşdej 

nieruchomości w zakresie infrastruktury 
technicznej i dostňpu do ulicy publicznej, w 
tym za pośrednictwem wyznaczonej na ry-
sunku planu ulicy wewnňtrznej; 

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostň-
pu, o których mowa w punkcie 1, poprzez 
drogi wewnňtrzne – niewyznaczone na ry-
sunku planu − stanowiņce współwłasnośń 
wszystkich właścicieli nieruchomości, dla 
których korzystanie z nich jest konieczne; w 
przypadku dróg obsługujņcych wiňcej niş 
jednņ nieruchomośń na terenach zabudowa-
nych lub przewidzianych w niniejszym planie 
pod zabudowň, szerokośń ich pasów drogo-
wych nie powinna byń mniejsza niş 10 m; 

3) zostanņ uwzglňdnione ograniczenia dotyczņ-
ce nowo wydzielanych nieruchomości, okre-
ślone w rozdziale II; 

4) moşliwe bňdzie zagospodarowanie terenu 
zgodne z innymi ustaleniami niniejszej 
uchwały oraz innymi obowiņzujņcymi prze-
pisami. 

5. Dopuszcza siň dokonywanie scaleń gruntów w 
granicach terenów oznaczonych tym samym 
symbolem literowym oraz w obrňbie ulic pu-
blicznych. 

§ 10 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu 
określone w ust. 2−4. 

2. Obowiņzuje zakaz sytuowania nowych budyn-
ków na terenach kategorii oznaczonych symbo-
lami: „RO”, „RZ”, „R”, „ZL” i „KDX” oraz na te-
renie oznaczonym symbolem „2ZP”. 

3. Na obszarze planu zakazuje siň w szczególności 
lokalizacji: 
1) stacji paliw płynnych, obiektów usług po-

grzebowych oraz obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaşy przekraczajņcej 
2000 m2; 

2) nowych wolno stojņcych garaşy i ich zespo-
łów na innych terenach niş kategorii ozna-
czonej symbolami: „MW” i „MU”; ograni-
czenie nie dotyczy garaşy podziemnych; 

3) nowych obiektów produkcji rolnej na innych 
terenach niş kategorii oznaczonej symbolem 
„MP” i „UTA”; 

4) nowych budowli rolniczych o wysokości 
przekraczajņcej 4,5 m; 

5) kempingów i pól biwakowych na innych te-
renach niş oznaczonych symbolami: „1UT”, 
„2UT”, „3UT” i „4UT”. 

4. Rekreacjň i turystykň konnņ – poza trasņ „su-
deckiego szlaku konnego” − dopuszcza siň 
uprawiań, za zgodņ i na warunkach określonych 
przez właścicieli nieruchomości, na: 
1) terenach kategorii oznaczonych symbolami: 

„MP”, „ML”, „UTM”, „UT”, „UTA”, „UTT”, 
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„US”, „UI”, „KP”, „ZPL”, „ZL”, „ZD”, „RO”, 
„RZ”, „R”, „KDL”, „KDD”, „KDX” i „KDW”; 

2) terenach oznaczonych symbolami: „16 MNI” 
i „1UE”. 

§ 11 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej wymienione w nastňpnych ustň-
pach. 

2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: KDG, KDL i KDD przeznacza siň 
na pasy ulic publicznych (istniejņcych i pla-
nowanych do modernizacji lub realizacji) – 
głównych („KDG”), lokalnych („KDL”) i dojaz-
dowych („KDD”), dla których określa siň na-
stňpujņce ustalenia: 
1) ustala siň minimalne szerokości pasów 

drogowych ulic oznaczonych symbolami: 
a) „1KDG” – o zmiennej szerokości zgod-

nie z rysunkiem planu, 
b) „KDL” i numerami porzņdkowymi: 1−8 – 

o zmiennej szerokości zgodnie z rysun-
kiem planu, 

c)  „KDL” i numerami porzņdkowymi: 9−11 
– 18 m, 

d) „KDD” i numerami porzņdkowymi: 2−5, 
7, 10, 12 – o zmiennej szerokości zgod-
nie z rysunkiem planu, 

e) „KDD”  i numerami porzņdkowymi: 1, 6, 
8, 9, 11, 13–10 m; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury 
technicznej w sposób niekolidujņcy z funk-
cjņ komunikacyjnņ ulic; 

3) jezdnie ulic powinny mień utwardzonņ 
trwałņ nawierzchniň i sprawny system od-
prowadzania wód opadowych; 

4) ulica oznaczona symbolem „1KDG” sta-
nowi fragment jednego z wariantów pla-
nowanego w przyszłości przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 385 relacji: granica pań-
stwa – Tłumaczów – Nowa Ruda – Woli-
bórz – Zņbkowice Ślņskie – Ziňbice – Grod-
ków – Jaczowice; 

5) dopuszcza siň obnişenie klasy ulicy, o któ-
rej mowa w ust. 4, jeşeli nie bňdzie wyko-
rzystywana do przenoszenia ruchu drogi 
wojewódzkiej; 

6) ciņg odcinków ulic oznaczonych symbola-
mi: „1KDG” – czňśń odcinka, „2KDL”, 
„3KDL”, „4KDL”, „5KDL”, „6KDL”, „7KDL” 
i „8KDL” stanowi fragment drogi powiato-
wej nr 3337D relacji: Nowa Ruda – Biega-
nów – Ścinawka Górna; 

7) ulica oznaczona symbolem „10KDD” moşe 
byń przekraczana – w sposób niekolidujņcy 
z ruchem samochodowym − urzņdzeniem 
sportowym i rekreacyjnym, takimi jak np.: 
wyciņgi narciarskie i saneczkowe oraz kon-
strukcje mostowe przenoszņce fragmenty 
tras narciarskich i torów saneczkowych. 

3. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDX – z numerami porzņdkowymi 
1−6 – przeznacza siň na pasy publicznych 

przejśń pieszych, dla których określa siň na-
stňpujņce ustalenia: 
1) zarzņdca moşe na tych terenach dopuściń 

ruch samochodowy, ruch rowerowy, ruch 
pojazdów konnych oraz inne rodzaje ruchu, 
określajņc dla kaşdego z nich odpowiednie 
ograniczenia; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň sieci i urzņdzeń 
infrastruktury technicznej oraz małej archi-
tektury i zieleni urzņdzonej, pod warun-
kiem, şe ich usytuowanie nie bňdzie koli-
dowało z funkcjņ komunikacyjnņ tych tere-
nów; 

3) dopuszcza siň wprowadzanie zieleni, w tym 
szpalerów drzew, w sposób niekolidujņcy 
z funkcjņ komunikacyjnņ. 

4. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDW – z numerami porzņdkowymi 
1−21 – przeznacza siň na pasy ulic wewnňtrz-
nych, dla których określa siň nastňpujņce usta-
lenia: 
1) minimalna szerokośń ulic o numerach po-

rzņdkowych: 1, 8, 12, 14−17 wynosi 10 m; 
2) na ulicach o szerokości co najmniej 10 m 

jezdnia nie moşe byń wňşsza niş 5 m; 
3) w pasie drogowym dopuszcza siň lokaliza-

cjň miejsc postojowych; 
4) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury 

technicznej oraz innych obiektów i urzņ-
dzeń w sposób niekolidujņcy z funkcjņ ko-
munikacyjnņ; 

5) dopuszcza siň wprowadzanie zieleni, w tym 
szpalerów drzew, w sposób niekolidujņcy 
z funkcjņ komunikacyjnņ. 

5. Na terenach kategorii oznaczonej symbolami: 
„ML”, „UTM” i „UTA” oraz na terenach ozna-
czonych symbolami: „3UT”, „4UT”, „5UT”, 
„6UT”, „7UT”, „8UT”, „1KP” i „3KP” nie do-
puszcza siň usytuowania bramy wjazdowej 
blişej, niş co najmniej 5 m od granicy pasa 
drogowego drogi publicznej lub wewnňtrznej 
oznaczonej na rysunku planu. 

6. Na terenach kategorii oznaczonych symbola-
mi: „MW”, „MU”, „MNI”, „MNN”, „MP”, 
„ML”, „UTM”, „UT”, „UTA” i „UE” w grani-
cach poszczególnych nieruchomości, naleşy 
przewidzień lokalizacjň niezbňdnej ilości 
miejsc postojowych dla pojazdów samocho-
dowych. Miejsca postojowe mogņ byń reali-
zowane jako terenowe lub w obiektach bu-
dowlanych. Ustala siň, şe na jedno nowe 
mieszkanie powinny przypadań co najmniej 
dwa miejsca postojowe. W odniesieniu do 
powierzchni uşytkowej w budynkach, słuşņcej 
prowadzeniu działalności gospodarczej, okre-
śla siň nastňpujņce minimalne ilości miejsc 
postojowych: 
1) jedno miejsce postojowe − o powierzchni 

od 6 m2 do 20 m2; 
2) dwa miejsca postojowe − o powierzchni 

powyşej 20 m2, nie wiňcej jednak niş 50 m2; 
3) po jednym miejscu postojowym za kaşde 

rozpoczňte 50 m2 i dodatkowo dwa miejsca 
postojowe − o powierzchni powyşej 50 m2. 

7. Lokalizacjň miejsc postojowych, o których 
mowa w ust. 6, dopuszcza siň na innych nie-
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ruchomościach na obszarze planu, na których 
niniejszy plan to przewiduje, z wyjņtkiem tere-
nów ulic publicznych i wewnňtrznych ozna-
czonych na rysunku planu − za zgodņ ich wła-
ścicieli i w odległości nie wiňkszej niş 100 m 
od obiektu, który te miejsca majņ obsługiwań. 

8. Na terenach, na których oznaczono na rysun-
ku planu trasň sudeckiego szlaku konnego, na-
leşy umoşliwiń uprawianie turystyki konnej, 
przy uwzglňdnieniu nastňpujņcych warunków: 
1) na terenach dla dróg publicznych i we-

wnňtrznych sposób jego przeprowadzenia 
winien uwzglňdniań potrzeby kierujņcych 
pojazdami i pieszych; 

2) na terenach publicznych przejśń pieszych 
sposób jego przeprowadzenia winien 
uwzglňdniań potrzeby pieszych; 

3) na terenie oznaczonym symbolem „1ZPL”: 
a) szlak winien byń poprowadzony w pasie 

nieprzekraczajņcym 100 m od wyzna-
czonego osiņ oznaczonņ na rysunku 
planu, 

b) sposób jego przeprowadzenia winien 
uwzglňdniań potrzeby pieszych oraz 
osób uprawiajņcych narciarstwo biego-
we.  

9. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urzņ-
dzeń infrastruktury technicznej obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia: 
1) nowe liniowe elementy infrastruktury 

technicznej mogņ byń realizowane: 
a) na terenach kategorii oznaczonej sym-

bolem „IT” oraz na terenach kategorii 
oznaczonych symbolami: „1KP”, „2KP” 
i „3KP”; 

b) w pasach ulic i dróg publicznych oraz 
wewnňtrznych, a takşe publicznych 
przejśń pieszych, pod warunkiem, şe nie 
bňdņ kolidowały z ich funkcjami komu-
nikacyjnymi; 

2) dla lokalizacji urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej przeznacza siň tereny wymienione 
w pkt 1 lit. a; 

3) jeşeli umoşliwiajņ to warunki, urzņdzenia 
towarzyszņce sieciom infrastruktury tech-
nicznej moşna równieş lokalizowań na te-
renach wymienionych w pkt 1 lit. b; 

4) na terenach kategorii oznaczonej symbo-
lami: „W”, „E”, „G” i „T” zasady lokalizacji 
sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej 
określono w rozdziale II; 

5) dopuszcza siň przeprowadze-
nie/usytuowanie nowych elementów sieci 
i lokalizacjň urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej na innych niş wymienione w pkt. 1 
i 4 terenach, o ile nie zostanņ zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów i nie zo-
stanie zajňte wiňcej niş 10% powierzchni 
jednostki terenowej; nie dotyczy to tere-
nów kategorii oznaczonych symbolami: 
„ZPL” i „ZL”; 

6) nowe liniowe elementy infrastruktury 
technicznej naleşy realizowań jako pod-
ziemne; dopuszcza siň w tym zakresie od-
stňpstwa dla: 

a) realizacji przyłņczy do budynków od ist-
niejņcych sieci napowietrznych, 

b) realizacji sieci elektroenergetycznych 
średniego napiňcia poza obszarem objň-
tym strefami „A” i „E” ochrony konser-
watorskiej; 

7) urzņdzenia infrastruktury technicznej towa-
rzyszņce elementom liniowym mogņ byń 
lokalizowane zarówno jako podziemne, 
i jako nadziemne, w tym w zaleşności od 
uwarunkowań technicznych − jako wolno 
stojņce lub wbudowane w inne obiekty; 

8) przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leşy − w miarň moşliwości − unikań kolizji z 
istniejņcymi elementami infrastruktury 
technicznej; w przypadku nieuniknionej ko-
lizji projektowanego zagospodarowania z 
tymi elementami naleşy je przenieśń lub 
odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzglňdnieniu uwarunkowań wynikajņcych 
z przepisów szczególnych oraz na warun-
kach i w uzgodnieniu z operatorem sieci; 
sposób zagospodarowania terenu powi-
nien umoşliwiń odpowiednim słuşbom do-
stňp do sieci i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

10. Zakazuje siň sadzenia drzew i krzewów nad 
urzņdzeniami podziemnymi bez uzgodnienia 
z uşytkownikami tych urzņdzeń. 

11. Do czasu likwidacji lub przebudowy przebie-
gajņcego przez obszar planu gazociņgu śred-
niego podwyşszonego ciśnienia obowiņzujņ 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, 
wynikajņce z obowiņzujņcych przepisów oraz 
zwiņzanej z tym gazociņgiem granicy ozna-
czonej na rysunku planu. 

12. Obsługň obszaru objňtego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej określa siň nastňpu-
jņco: 

1) zaopatrzenie w wodň powinno siň odby-
wań poprzez podłņczenie do komunalnej 
sieci wodociņgowej; 

2) ścieki bytowe powinny byń kierowane do 
sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siň, 
do czasu realizacji w poblişu odpowied-
niego systemu kanalizacyjnego groma-
dzenie ścieków w szczelnych zbiornikach 
i ich systematyczny wywóz do miejsc 
zrzutów w systemie kanalizacji sanitarnej; 
na terenach wyposaşonych w kanalizacjň 
sanitarnņ wszystkie obiekty, w których 
mogņ powstawań ścieki bytowe, powinny 
byń niezwłocznie podłņczone do tej kana-
lizacji; 

3) jeşeli na obszarze planu bňdņ wytwarzane 
ścieki inne niş bytowe, naleşy je odpro-
wadzań do sieci, o których mowa w pkt 2, 
po odpowiednim oczyszczeniu i na wa-
runkach uzgodnionych z operatorami sie-
ci; 

4) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy 
o utwardzonej nawierzchni winny byń 
wyposaşone w systemy odprowadzania 
wód opadowych; w przypadku zastoso-
wania nawierzchni czňściowo utwardzo-
nych „aşurowych” naleşy odpowiednio 
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zabezpieczyń środowisko gruntowo-
wodne przed infiltracjņ zanieczyszczeń; 

5) wody opadowe, o których mowa w pkt 4, 
przed zrzutem do cieków powierzchnio-
wych i gruntu, winny byń w razie potrze-
by odpowiednio podczyszczane; moşe to 
byń realizowane na obszarze planu lub 
poza jego granicami; 

6) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ po-
winno siň odbywań sieciņ średniego i/lub 
niskiego napiňcia, odpowiednio do po-
trzeb; 

7) zaopatrzenie w gaz powinno siň odbywań 
sieciņ gazociņgów niskiego i średniego 
ciśnienia, odpowiednio do potrzeb; przy-
łņczanie odbiorców do sieci gazowej po-
winno odbywań siň na zasadach określo-
nych w przepisach prawa energetyczne-
go; 

8) przy realizacji nowej zabudowy oraz przy 
zmianach systemu ogrzewania dopuszcza 
siň jedynie systemy ogrzewania oparte na 
elektryczności, gazie, oleju o zawartości 
siarki do 0,3% lub innych proekologicz-
nych mediach o uciņşliwości dla środowi-
ska mniejszej niş powodowanej przez 
ogrzewanie gazem sieciowym, w tym 
niekonwencjonalnych; ograniczenie to nie 
dotyczy paliwa stosowanego w komin-
kach niestanowiņcych podstawowego 
systemu ogrzewania obiektu i przezna-
czonych tylko do incydentalnego uşytko-
wania; 

9) telefonizacja powinna siň odbywań po-
przez podłņczenie do dostňpnych syste-
mów; 

10) wszystkie nieruchomości, na obszarze 
których mogņ byń wytwarzane odpady, 
winny byń wyposaşone w urzņdzenia słu-
şņce do ich zbierania, w tym do ich zbie-
rania selektywnego. 

§ 12 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzenia i uşytkowania te-
renów wymienione w ust. 2 i 3. 

2. Tymczasowym sposobem zagospodarowania 
terenów kategorii oznaczonej symbolem „KDD” 
nieposiadajņcych utwardzonej nawierzchni sņ 
drogi wewnňtrzne bez twardej nawierzchni 
o pozostałych parametrach określonych w ni-
niejszej uchwale dla terenów kategorii oznaczo-
nej symbolem „KDD”; tymczasowy sposób za-
gospodarowania nie moşe trwań dłuşej niş 1 rok 
od momentu wyposaşenia tych ulic w niezbňd-
nņ infrastrukturň wodociņgowņ i kanalizacyjnņ. 

3. Tymczasowym sposobem zagospodarowania 
terenów i ich czňści niebňdņcych ulicami 
o utwardzonej nawierzchni oznaczonych sym-
bolem: „1KDL”, „4KDL”, „9KDL”, „10KDL” 
i „11KDL” sņ drogi wewnňtrzne bez twardej 
nawierzchni o pozostałych parametrach okre-
ślonych w niniejszej uchwale dla terenów kate-
gorii oznaczonej symbolem „KDL”; tymczasowy 
sposób zagospodarowania nie moşe trwań dłu-

şej niş 1 rok od momentu wyposaşenia tych ulic 
w niezbňdnņ infrastrukturň wodociņgowņ 
i kanalizacyjnņ. 

§ 13 

Na obszarze planu obowiņzuje 30% stawka procen-
towa stanowiņca podstawň do określania opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

R O Z D Z I A Ł   II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE 
PRZEZNACZENIA TERENÓW INNYCH NIŻ ULICE 

I PRZEJŚCIA PIESZE 

§ 14 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MW przeznacza siň dla budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; na tň kategoriň 
składajņ siň tereny oznaczone numerami po-
rzņdkowymi 1−4. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) budynki mieszkalne jednorodzinne, o co 

najmniej 2 kondygnacjach nadziemnych; 
2) usługi nieuciņşliwe wbudowane w budynki 

mieszkalne lub wolno stojņce nieprzekracza-
jņce 100 m2 powierzchni zabudowy; 

3) prowadzenie nieuciņşliwej działalności go-
spodarczej innej niş usługowa w lokalach o 
powierzchni uşytkowej nieprzekraczajņcej 50 
m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym; 

4) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, 
i obiekty małej architektury; 

5) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
6) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

7) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz bu-
dowň garaşy; 

8) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 
6−8, nie powinno zajņń wiňcej niş 30% po-
wierzchni terenu i powierzchni uşytkowej w za-
budowie. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 30% powierzchni nierucho-
mości; jeşeli ten parametr został przekroczony 
przed wejściem w şycie planu, dopuszcza siň 
powiňkszenie powierzchni zabudowanej budyn-
kami na danej nieruchomości nie wiňcej niş 
o 10%. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmowań mniej niş 25% powierzchni 
nieruchomości; jeşeli ten parametr został prze-
kroczony przed wejściem w şycie planu, do-
puszcza siň zmniejszenie powierzchni terenów 
biologicznie czynnych na danej nieruchomości 
nie wiňcej niş o 10%. 
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6. Dopuszcza siň wydzielanie nowych działek na 
innych zasadach niş określone w § 9 ust. 2 i 3: 
1) dla powiňkszenia sņsiedniej działki z budyn-

kiem mieszkalnym, jeşeli powierzchnia grun-
tu przypadajņcego na jedno mieszkanie 
przekracza 300 m2 na pomniejszanej działce; 

2) dla nowych budynków mieszkalnych, jeşeli 
w wyniku tego podziału na kaşde mieszkanie 
– istniejņce i nowe – bňdzie przypadało nie 
mniej niş 300 m2 gruntu w granicach wszyst-
kich nowo wydzielonych działek. 

§ 15 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MU i oznaczony numerem porzņd-
kowym 1 przeznacza siň dla budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz 
dla usług nieuciņşliwych. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
siň: 
1) obiekty dla nieuciņşliwej działalności gospo-

darczej innej niş usługowa w lokalach o po-
wierzchni uşytkowej nieprzekraczajņcej 400 
m2; 

2) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, 
i obiekty małej architektury; 

3) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz bu-
dowň garaşy wbudowanych w obiekty, o 
których mowa w ust. 1; 

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4−6, 
nie powinno zajņń wiňcej niş 30% powierzchni 
terenu i powierzchni uşytkowej w zabudowie. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 30% powierzchni nierucho-
mości. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmowań mniej niş 25% powierzchni 
nieruchomości. 

6. Dopuszcza siň, na innych zasadach niş określo-
ne w § 9 ust. 2 i 3, wydzielenie co najwyşej 
2 działek dla obiektów wymienionych w ust. 1 
i ust. 2 pkt 1; kaşda o powierzchni nie mniejszej 
niş 500 m2. 

§ 16 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MNI przeznacza siň dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym istniejņ-
cych; na tň kategoriň składajņ siň tereny ozna-
czone numerami porzņdkowymi 1−16. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) budynki wielorodzinne z nie wiňcej niş 

3 mieszkaniami – wyłņcznie jako utrzymanie 

stanu istniejņcego lub rozbudowň istniejņ-
cych budynków; 

2) usługi nieuciņşliwe w istniejņcych budyn-
kach; 

3) w nowych budynkach mieszkalnych usługi 
nieuciņşliwe o powierzchni całkowitej nie-
przekraczajņcej 30% powierzchni całkowitej 
budynku; 

4) prowadzenie nieuciņşliwej działalności go-
spodarczej innej niş usługowa w lokalach o 
powierzchni uşytkowej nieprzekraczajņcej  
50 m2, w istniejņcych budynkach; 

5) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, 
i obiekty małej architektury; 

6) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
7) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

8) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz bu-
dowň garaşy wbudowanych w obiekty, 
o których mowa w ust. 1; 

9) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2−4 
i 7−9, nie powinno zajņń wiňcej niş 50% po-
wierzchni terenu i powierzchni uşytkowej w za-
budowie. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 30% powierzchni nierucho-
mości; jeşeli ten parametr został przekroczony 
przed wejściem w şycie planu, dopuszcza siň 
powiňkszenie powierzchni zabudowanej budyn-
kami na danej nieruchomości nie wiňcej niş 
o 10%. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmowań mniej niş 25% powierzchni 
nieruchomości; jeşeli ten parametr został prze-
kroczony przed wejściem w şycie planu, do-
puszcza siň zmniejszenie powierzchni terenów 
biologicznie czynnych na danej nieruchomości 
nie wiňcej niş o 10%. 

6. Dopuszcza siň wydzielanie nowych działek: 
1) dla powiňkszenia sņsiedniej działki z budyn-

kiem mieszkalnym, jeşeli powierzchnia grun-
tu przypadajņcego na jedno mieszkanie 
przekracza 500 m2 na pomniejszanej działce; 

2) dla nowych budynków mieszkalnych, jeşeli 
w wyniku tego podziału na kaşde mieszkanie 
– istniejņce i nowe – bňdzie przypadało nie 
mniej niş 500 m2 gruntu w granicach wszyst-
kich nowo wydzielonych działek. 

7. Zakazuje siň na innych zasadach niş określone 
w ust. 6 pkt 1 oraz w § 9 ust. 2 i 3: 
1) wydzielania nowych działek oraz wznoszenia 

nowych budynków mieszkalnych, niebňdņ-
cych odtworzeniem lub zastņpieniem bu-
dynków istniejņcych, na terenach oznaczo-
nych nastňpujņcymi numerami porzņdko-
wymi: 1−3, 14 i 15; 

2) wydzielenia wiňcej niş jednej nowej działki 
dla jednego nowego budynku jednorodzin-
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nego − na terenie oznaczonym numerem po-
rzņdkowym 16. 

§ 17 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MNN przeznacza siň dla nowych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych; na 
tň kategoriň składajņ siň tereny oznaczone 
numerami porzņdkowymi 1−7. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza siň: 
1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, 

i obiekty małej architektury; 
2) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie 
dróg wewnňtrznych według zasad określo-
nych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pie-
szych i rowerowych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla po-
jazdów samochodowych i rowerów oraz 
budowň garaşy wbudowanych w obiekty, o 
których mowa w ust. 1; 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2  
pkt 3−5, nie powinno zajņń wiňcej niş 25% 
powierzchni terenu. 

4. Budynki, o których mowa w ust. 1, winny 
spełniań wymagania definicji budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego, określonej w pra-
wie budowlanym, z zastrzeşeniem, şe lokal 
uşytkowy, o którym mowa w tej definicji, mo-
şe byń wykorzystywany jedynie dla prowa-
dzenia nieuciņşliwej działalności. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie 
powinna przekraczań 20% powierzchni nieru-
chomości. 

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmowań mniej niş 25% powierzchni 
nieruchomości. 

7. Na terenach oznaczonych numerami porzņd-
kowymi 1−3 i 4−7 dopuszcza siň wydzielanie 
nowych działek, na innych zasadach niş okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3, jeşeli spełniane sņ łņcz-
nie nastňpujņce warunki: 
1) nowe działki majņ powierzchniň nie mniej-

szņ niş 750 m2; 
2) nowe działki graniczņ z określonņ na ry-

sunku planu ulicņ publicznņ lub we-
wnňtrznņ; 

3) minimalna szerokośń frontu nowej działki − 
z określonņ na rysunku planu ulicņ pu-
blicznņ lub wewnňtrznņ − wynosi 20 m; wa-
runek nie dotyczy działek obsługiwanych 
z nieprzejezdnych zakończeń siňgaczy; 

4) kņt połoşenia granic nowych działek w sto-
sunku do pasa określonej na rysunku planu 
ulicy publicznej lub wewnňtrznej mieści siň 
w granicach 70o−110o; jeşeli działka sņsia-
duje z dwoma ulicami, wystarczy spełnie-
nie tego warunku w stosunku do jednej z 
ulic; warunek nie dotyczy działek obsługi-

wanych z nieprzejezdnych zakończeń siň-
gaczy. 

8. Dopuszcza siň wydzielenie nowych działek 
niespełniajņcych warunków określonych w 
ust. 7: 
1) dla powiňkszenia działek mieszkalnych na 

terenach sņsiadujņcych z terenami wymie-
nionymi w ust. 7; 

2) na terenie oznaczonym numerem porzņd-
kowym 7, jeşeli sņsiadujņ z granicņ planu 
i wraz z przyległymi gruntami połoşonymi 
poza granicņ planu kaşda z nich bňdzie 
miała powierzchniň nie mniejszņ od  
750 m2. 

9. Na terenie oznaczonym numerem porzņdko-
wym 4 dopuszcza siň − na innych zasadach niş 
określone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie do 2 
nowych działek o powierzchni nie mniejszej 
niş 1000 m2, a takşe na powiňkszenie istniejņ-
cych działek mieszkalnych, zlokalizowanych na 
terenie oznaczonym symbolem „10 MNI”. 

10. Na działce spełniajņcej warunki określone w 
ust. 7, 8 lub 9 dopuszcza siň wzniesienie po 
jednym budynku, o którym mowa w ust. 4; 
dopuszczenie nie obejmuje działek wydziela-
nych dla powiňkszenia działek mieszkalnych 
na sņsiednich terenach.  

§ 18 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MP przeznacza siň dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i dla zabudowy 
zagrodowej; na tň kategoriň składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1−13. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) budynki wielorodzinne z nie wiňcej niş  

3 mieszkaniami – wyłņcznie jako utrzymanie 
stanu istniejņcego lub rozbudowň istniejņ-
cych budynków; 

2) usługi nieuciņşliwe w istniejņcych budyn-
kach; 

3) w nowych budynkach mieszkalnych usługi 
nieuciņşliwe o powierzchni całkowitej nie-
przekraczajņcej 30% powierzchni całkowitej 
budynku; 

4) obiekty dla nieuciņşliwej i nierolniczej dzia-
łalności wytwórczej o powierzchni uşytkowej 
nieprzekraczajņcej 50 m2, w istniejņcych bu-
dynkach; 

5) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, 
i obiekty małej architektury; 

6) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
7) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

8) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych, rowerów i maszyn 
rolniczych oraz budowň garaşy wbudowa-
nych; 

9) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 
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3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2−4 i 
7−9, nie powinno zajņń wiňcej niş 50% po-
wierzchni terenu i powierzchni uşytkowej w za-
budowie. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 30% powierzchni nierucho-
mości, w tym nie wiňcej niş 400 m2 przez bu-
dynki inne niş wyłņcznie z funkcjņ mieszkalnņ; 
jeşeli te parametry zostały przekroczone przed 
wejściem w şycie planu, dopuszcza siň powiňk-
szenie ich na danej nieruchomości o nie wiňcej 
niş 10%. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmowań mniej niş 25% powierzchni 
nieruchomości; jeşeli ten parametr został prze-
kroczony przed wejściem w şycie planu, do-
puszcza siň zmniejszenie powierzchni terenów 
biologicznie czynnych na danej nieruchomości 
nie wiňcej niş o 10%. 

6. Chów lub hodowla zwierzņt na obszarze jednej 
nieruchomości nie moşe przekraczań 3 duşych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), a 
jeśli ta ilośń została juş przekroczona w dniu 
wejścia planu w şycie, nie moşe byń ona dalej 
zwiňkszana.  

7. Dopuszcza siň wydzielanie nowych działek: 
1) dla powiňkszenia sņsiedniej działki z budyn-

kiem mieszkalnym, jeşeli powierzchnia grun-
tu przypadajņcego na jedno mieszkanie 
przekracza 800 m2 na pomniejszanej działce; 

2) dla nowych budynków mieszkalnych, jeşeli 
w wyniku tego podziału na kaşde mieszkanie 
– istniejņce i nowe – bňdzie przypadało nie 
mniej niş 800 m2 gruntu w granicach wszyst-
kich nowo wydzielonych działek. 

§ 19 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ML przeznacza siň dla nowych bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych; na tň 
kategoriň składajņ siň tereny oznaczone nume-
rami porzņdkowymi 1−10. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, 

i obiekty małej architektury; 
2) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
3) usługi turystyczne; 
4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

5) lokalizowanie parkingów, miejsc postojo-
wych dla rowerów i budowň garaşy wbudo-
wanych w obiekty, o których mowa w ust. 1; 

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa: 
1) w ust. 2 pkt 3, nie powinno zajņń wiňcej niş 

50% powierzchni terenu i powierzchni 
uşytkowej w zabudowie; 

2) w ust. 2 pkt 4−6, nie powinno zajņń wiňcej 
niş 15% powierzchni terenu i powierzchni 
uşytkowej w zabudowie. 

4. Budynki mieszkaniowe jednorodzinne, o któ-
rych mowa w ust. 1, winny spełniań wymagania 
definicji budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go, określonej w prawie budowlanym, z za-
strzeşeniem, şe lokal uşytkowy, o którym mowa 
w tej definicji, moşe byń wykorzystywany jedy-
nie dla prowadzenia nieuciņşliwej działalności 
w zakresie usług turystycznych. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 10% powierzchni nierucho-
mości. 

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmowań mniej niş 50% powierzchni 
nieruchomości. 

7. Dopuszcza siň wydzielanie nowych działek, na 
innych zasadach niş określone w § 9 ust. 2 i 3, 
jeşeli spełniane sņ łņcznie nastňpujņce warunki: 
1) nowe działki majņ powierzchniň nie mniejszņ 

niş 1800 m2; 
2) nowe działki graniczņ z określonņ na rysunku 

planu ulicņ publicznņ lub wewnňtrznņ; 
3) minimalna szerokośń frontu nowej działki – 

z określonņ na rysunku planu ulicņ publicznņ 
lub wewnňtrznņ − wynosi 36 m; warunek nie 
dotyczy działek obsługiwanych z nieprze-
jezdnych zakończeń siňgaczy; 

4) kņt połoşenia granic nowych działek w sto-
sunku do pasa określonej na rysunku planu 
ulicy publicznej lub wewnňtrznej mieści siň 
w granicach 70−110o; jeşeli działka sņsiaduje 
z dwoma ulicami wystarczy spełnienie tego 
warunku w stosunku do jednej z ulic; waru-
nek nie dotyczy działek obsługiwanych 
z nieprzejezdnych zakończeń siňgaczy. 

8. Dopuszcza siň wydzielenie nowych działek nie-
spełniajņcych warunków określonych w ust. 7 
dla powiňkszenia sņsiednich działek na terenach 
kategorii, o której mowa w ust. 1. 

9. Na działce spełniajņcej warunki określone w 
ust. 7 dopuszcza siň wzniesienie po jednym bu-
dynku, o którym mowa w ust. 4, lub który prze-
znaczony jest dla usług turystycznych. 

§ 20 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem UTM przeznacza siň dla obiektów 
usług turystycznych, w tym hotelarskich; na tň 
kategoriň składajņ siň tereny oznaczone nume-
rami porzņdkowymi 1−4. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) w budynkach przeznaczonych dla usług, 

o których mowa w ust. 1, funkcje mieszkalne 
zajmujņce nie wiňcej niş do 60% powierzchni 
uşytkowej budynku; 

2) obiekty i urzņdzenia sportowe oraz rekre-
acyjne; 

3) inne nieuciņşliwe usługi, w tym handlu, 
zwiņzane z obsługņ ruchu turystycznego i re-
kreacyjnego; 

4) zieleń i obiekty małej architektury; 
5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
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wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz bu-
dowň garaşy wbudowanych w obiekty, 
o których mowa w ust. 1; 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 
i 5−7, nie powinno zajņń wiňcej niş 25% po-
wierzchni terenu i powierzchni uşytkowej w za-
budowie. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 20% powierzchni nierucho-
mości. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
powinna zajmowań mniej niş 50% powierzchni 
nieruchomości. 

6. Dopuszcza siň – na innych zasadach niş okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie nowych 
działek o powierzchni nie mniejszej niş 3000 m2. 

§ 21 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem UT przeznacza siň dla obiektów 
usług turystycznych, w tym hotelarskich; na tň 
kategoriň składajņ siň tereny oznaczone nume-
rami porzņdkowymi 1−8. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) w budynkach przeznaczonych dla usług, 

o których mowa w ust. 1, funkcje mieszkalne 
zajmujņce nie wiňcej niş do 30% powierzchni 
uşytkowej budynku; 

2) obiekty i urzņdzenia sportowe oraz rekre-
acyjne; 

3) inne nieuciņşliwe usługi, w tym handlu, 
zwiņzane z obsługņ ruchu turystycznego i re-
kreacyjnego; 

4) zieleń i obiekty małej architektury; 
5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz bu-
dowň garaşy wbudowanych; 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 
i 5−7, nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 25% 
powierzchni terenu i powierzchni uşytkowej w 
zabudowie. 

4. W obrňbie terenu naleşy stosowań jednolitņ 
kolorystykň elewacji oraz jednolitņ kolorystykň 
dachów. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie moşe 
przekroczyń 25% powierzchni terenu. 

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna po-
wiňkszona o powierzchniň wychodni skalnych 
nie moşe wynosiń mniej niş: 
1) 30% powierzchni nieruchomości na terenie 

oznaczonym numerem porzņdkowym 1; 
2) 50% powierzchni nieruchomości na terenach 

oznaczonych numerami porzņdkowymi 2−8. 
7. Dopuszcza siň – na innych zasadach niş okre-

ślone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie nowych 
działek o powierzchni nie mniejszej niş 3000 m2. 

§ 22 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem UTA i oznaczony numerem porzņd-
kowym 1 przeznacza siň dla jednego gospodar-
stwa agroturystycznego o wiodņcym profilu na-
stawionym na rekreacjň jeŝdzieckņ. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) obiekty i urzņdzenia sportowe oraz rekre-

acyjne; 
2) niewymienione w ust. 1 nieuciņşliwe usługi 

zwiņzane z obsługņ ruchu turystycznego i re-
kreacyjnego; 

3) zieleń i obiekty małej architektury; 
4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych, konnych, rowerów 
i maszyn rolniczych, oraz budowň garaşy 
wbudowanych; 

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 
i 4−6, nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 30% 
powierzchni. 

4. W obrňbie terenu naleşy stosowań jednolitņ 
kolorystykň elewacji i jednolitņ kolorystykň da-
chów. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie moşe 
przekroczyń 1000 m2. 

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna po-
wiňkszona o powierzchniň wychodni skalnych 
nie moşe wynosiń mniej niş 70%. 

7. Łņczna liczba stanowisk dla koni w budynkach 
nie moşe przekraczań 30 stanowisk. 

8. Dopuszcza siň – na innych zasadach niş okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie nowych 
działek o powierzchni nie mniejszej niş 3000 m2. 

§ 23 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem UTT przeznacza siň dla terenowych 
usług turystycznych, z wyłņczeniem usług hote-
larskich; na tň kategoriň składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1−4. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) uprawň łņk i wypas zwierzņt hodowlanych w 

sposób i w zakresie niekolidujņcym z prze-
znaczeniem, o którym mowa w ust. 1; 
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2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla rowe-
rów; 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3−5, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 30% po-
wierzchni terenu.  

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
wraz z wychodniami skalnymi nie moşe wyno-
siń mniej niş 90% powierzchni nieruchomości. 

5. Dopuszcza siň – na innych zasadach niş okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie nowych 
działek o powierzchni nie mniejszej niş 3000 m2. 

§ 24 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem US przeznacza siň dla terenowych 
urzņdzeń sportu i rekreacji; na tň kategoriň skła-
dajņ siň tereny oznaczone numerami porzņd-
kowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) uprawň łņk i wypas zwierzņt hodowlanych w 

sposób i w zakresie niekolidujņcym z prze-
znaczeniem, o którym mowa w ust. 1; 

2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla rowe-
rów; 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3−5, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 30% po-
wierzchni terenu.  

4. Zakazuje siň stawiania ogrodzeń oraz sadzenia 
drzew i krzewów, które utrudniałyby uprawianie 
sportu, w tym narciarstwa, 

5. W obrňbie terenu naleşy stosowań jednolitņ 
kolorystykň elewacji budynków i jednolitņ kolo-
rystykň dachów. 

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
wraz z wychodniami skalnymi nie moşe wyno-
siń mniej niş 90% powierzchni nieruchomości. 

7. Dopuszcza siň – na innych zasadach niş okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie nowych 
działek o powierzchni nie mniejszej niş 3000 m2. 

§ 25 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem UE przeznacza siň dla usług nie-
uciņşliwych; na tň kategoriň składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1 i 2. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
siň: 
1) obiekty dla nieuciņşliwej działalności wy-

twórczej o powierzchni uşytkowej nieprze-
kraczajņcej  
400 m2; 

2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz bu-
dowň wbudowanych garaşy; 

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4−6, 
nie powinno zajņń wiňcej niş 30% powierzchni 
terenu. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 30% powierzchni nierucho-
mości. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
powinna zajmowań mniej niş 25% powierzchni 
nieruchomości. 

6. Dopuszcza siň – na innych zasadach niş okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie nowych 
działek o powierzchni nie mniejszej niş 3000 m2. 

§ 26 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem UI i oznaczony numerem porzņdko-
wym 1 przeznacza siň dla wieşy widokowej. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
siň: 
1) usługi wiņşņce siň z funkcjņ wieşy widoko-

wej: 
a) lokalizowane w jej wnňtrzu, 
b) terenowe; 

2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) terenowe obiekty i urzņdzenia sportowo-

rekreacyjne; 
4) przeprowadzanie dróg wewnňtrznych we-

dług zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, 
oraz ciņgów pieszych i rowerowych; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla rowe-
rów; 

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4−6, 
nie powinno zajņń wiňcej niş 30% powierzchni 
terenu. 

4. Nie dopuszcza siň zwiňkszania powierzchni za-
budowanej budynkami, z zastrzeşeniem, şe nie 
moşe to blokowań realizacji ustalenia § 5 ust. 4 
pkt 14 lit. d. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
powinna zajmowań mniej niş 15% powierzchni 
nieruchomości, z zastrzeşeniem, şe nie moşe to 
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blokowań realizacji ustalenia § 5 ust. 4 pkt 14  
lit. d. 

6. Nie dopuszcza siň – na innych zasadach niş 
określone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenia nowych 
działek. 

§ 27 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem OS i oznaczony numerem porzņd-
kowym 1 przeznacza siň dla istniejņcego obiek-
tu sakralnego i zwiņzanej z nim pustelni. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
siň: 

1) zagospodarowanie zwiņzane z przeznaczeniem, 
o którym mowa w ust. 1; 

2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w § 9 
ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowerowych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych i rowerów; 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób określony w  
§ 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3−5, 
nie powinno zajņń wiňcej niş 30% powierzchni 
terenu. 

4. Nie dopuszcza siň zwiňkszania powierzchni za-
budowanej budynkami. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
powinna zajmowań mniej niş 15% powierzchni 
nieruchomości. 

6. Nie dopuszcza siň – na innych zasadach niş 
określone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenia nowych 
działek. 

§28 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ZPL,OS przeznacza siň dla kapliczek 
„dşumowych”; na tň kategoriň składajņ siň te-
reny oznaczone numerami porzņdkowymi 1−3. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň odtworzenie kapliczek i niezbňdne ich 
remonty. 

§ 29 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KP przeznacza siň dla lokalizowania 
terenowych miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych i rowerów; na tň kategoriň 
składajņ siň tereny oznaczone numerami po-
rzņdkowymi 1−4. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) zieleń i obiekty małej architektury; 
2) poszerzanie ulic publicznych oraz przepro-

wadzanie dróg wewnňtrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów 
pieszych i rowerowych; 

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom w sposób okre-
ślony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie 
powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 30% po-
wierzchni terenów oznaczonych numerami po-
rzņdkowymi 2−4, oraz 10% powierzchni terenu 
oznaczonego numerem porzņdkowym 1. 

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
moşe zajmowań mniej niş 10% powierzchni nie-
ruchomości.  

5. Dopuszcza siň – na innych zasadach niş okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 − wydzielenie nowych 
działek o powierzchni nie mniejszej niş 2000 m2. 

§ 30 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem W przeznacza siň dla sieci, urzņdzeń 
i obiektów zaopatrzenia w wodň; na tň kategoriň 
składajņ siň tereny oznaczone numerami po-
rzņdkowymi 1−3. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem niekolidowania z określonym w nim 
przeznaczeniem, dopuszcza siň: 
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urzņdzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej, 
2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) poszerzanie ulic publicznych i przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów 
pieszych i rowerowych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 20% po-
wierzchni terenu.  

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
moşe zajmowań mniej niş 30% powierzchni nie-
ruchomości. 

§ 31 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem E przeznacza siň dla sieci, urzņdzeń 
i obiektów zaopatrzenia w energiň elektrycznņ; 
na tň kategoriň składajņ siň tereny oznaczone 
numerami porzņdkowymi 1−3. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem niekolidowania z określonym w nim 
przeznaczeniem, dopuszcza siň: 
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urzņdzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej; 
2) ustawianie kontenerów słuşņcych do selek-

tywnego zbierania odpadów; 
3) zieleń i obiekty małej architektury; 
4) poszerzanie ulic publicznych i przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów 
pieszych i rowerowych; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 40% po-
wierzchni terenu.  

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
moşe zajmowań mniej niş 10% powierzchni nie-
ruchomości. 

§ 32 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem G i oznaczony numerem porzņdko-
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wym 1 przeznacza siň dla sieci, urzņdzeń 
i obiektów zaopatrzenia w gaz. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem niekolidowania z określonym w nim 
przeznaczeniem, dopuszcza siň: 
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urzņdzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej; 
2) ustawianie kontenerów słuşņcych do selek-

tywnego zbierania odpadów; 
3) zieleń i obiekty małej architektury; 
4) poszerzanie ulic publicznych i przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów 
pieszych i rowerowych; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 40% po-
wierzchni terenu.  

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
moşe zajmowań mniej niş 10% powierzchni nie-
ruchomości. 

§ 33 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem T przeznacza siň dla sieci, urzņdzeń i 
obiektów telekomunikacji; na tň kategoriň skła-
dajņ siň tereny oznaczone numerami porzņd-
kowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem niekolidowania z określonym w nim 
przeznaczeniem, dopuszcza siň: 
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urzņdzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej; 
2) ustawianie kontenerów słuşņcych do selek-

tywnego zbierania odpadów; 
3) zieleń i obiekty małej architektury; 
4) poszerzanie ulic publicznych i przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów 
pieszych i rowerowych; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 40% po-
wierzchni terenu.  

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
moşe zajmowań mniej niş 10% powierzchni nie-
ruchomości. 

5. Wymagana jest rzeŝbiarska forma architekto-
niczna masztu antenowego, zainstalowanego 
na terenie oznaczonym symbolem 1T, mogņca 
spełniń funkcjň jednego z atrakcyjnych symboli 
architektonicznych miasta. 

§ 34 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem IT przeznacza siň dla sieci oraz urzņ-
dzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w 
szczególności: stacji transformatorowych, prze-
pompowni ścieków, separatorów wód desz-
czowych itp.; na tň kategoriň składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 

1) ustawianie kontenerów słuşņcych do selek-
tywnego zbierania odpadów; 

2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) poszerzanie ulic publicznych i przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów 
pieszych i rowerowych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 40% po-
wierzchni terenu.  

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
moşe zajmowań mniej niş 10% powierzchni nie-
ruchomości. 

§ 35 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ZP przeznacza siň dla parku miej-
skiego i innej zieleni urzņdzonej; na tň katego-
riň składajņ siň tereny oznaczone numerami 
porzņdkowymi 1 i 2. 

2. Na terenie, oznaczonym symbolem „1ZP”, 
dopuszcza siň: 
1) altany parkowe, muszle koncertowe, obiek-

ty małej architektury i inne tego typu obiek-
ty uatrakcyjniajņce park; 

2) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne; 
3) przeprowadzenie ciņgów pieszych i rowe-

rowych; 
4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie 
dróg wewnňtrznych według zasad określo-
nych w § 9 ust. 4 pkt 2; 

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla ro-
werów; 

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
4−6, nie powinno zajņń wiňcej niş 15% po-
wierzchni terenu. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem „1ZP” po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczań 5% powierzchni terenu. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem „1ZP” do-
puszcza siň wydzielenie nowych działek, jeşeli 
nie przyczyni siň to do obnişenia atrakcyjności 
parku. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem „2ZP”, pod 
warunkiem niekolidowania z przebiegajņcym 
przez jego obszar gazociņgiem, dopuszcza siň: 
1) inne sieci oraz urzņdzenia i obiekty infra-

struktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury; 
3) przeprowadzenie dróg wewnňtrznych we-

dług zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 
oraz ciņgów pieszych i rowerowych. 

7. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niş 30% po-
wierzchni terenu. 

8. Na terenie oznaczonym symbolem „2ZP” sa-
dzenie drzew i krzewów podlega ogranicze-
niom, wynikajņcym z przebiegajņcego przez 
ten teren gazociņgu. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 110 – 13572 – Poz.  2262 

 

9. Na terenie oznaczonym symbolem „2ZP” za-
kazuje siň lokalizacji budynków. 

10. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na 
terenach, o których mowa w ust. 1, nie po-
winna zajmowań mniej niş 70% powierzchni 
terenu. 

§ 36 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ZPL i oznaczony numerem porzņd-
kowym 1 przeznacza siň dla parku leśnego. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) nakazuje siň utrzymanie istniejņcego i do-

puszcza siň wprowadzenie nowego zago-
spodarowania zwiņzanego z gospodarkņ le-
śnņ określonego w art. 3 pkt 2 ustawy o la-
sach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póŝn. zm.), przy 
uwzglňdnieniu innych regulacji niniejszej 
uchwały; 

2) gospodarka leśna nie moşe naruszań walo-
rów rekreacyjnych i turystycznych tego tere-
nu. 

3. Przez urzņdzenia turystyczne, o których mowa 
w przepisie przywołanym w ust. 2 pkt 1, rozu-
mie siň w szczególności: 
1) ciņgi i ścieşki: piesze, rowerowe, konne i 

narciarskie; 
2) wyposaşenie turystycznych miejsc przystan-

kowych, w tym m.in.: ławki, stoły, schrony 
przeciwdeszczowe, tablice informacyjne. 

4. Dopuszcza siň wydzielanie nowych działek, jeşe-
li nie spowoduje to obnişenia atrakcyjności par-
ku leśnego. 

§ 37 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ZL przeznacza siň dla prowadzenia 
gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie; na tň 
kategoriň składajņ siň tereny oznaczone nume-
rami porzņdkowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň zagospodarowanie zwiņzane z gospo-
darkņ leśnņ określone w art. 3 pkt 2 ustawy 
o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 
2005 r. Nr 45, poz. 435, z póŝn. zm.), przy 
uwzglňdnieniu innych regulacji niniejszej 
uchwały. 

§ 38 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ZD przeznacza siň dla ogrodów 
działkowych; na tň kategoriň składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1−3. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) uprawy rolne, w tym ogrodnicze, oraz łņki 

i pastwiska; 
2) terenowe obiekty i urzņdzenia sportowe i re-

kreacyjne; 
3) obiekty małej architektury; 
4) zalesienia i zadrzewienia; 
5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 

§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i konnych oraz rowe-
rów, a takşe maszyn rolniczych i ogrodni-
czych; 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3 
i 5−7, nie moşe zajņń łņcznie wiňcej niş 10% 
powierzchni terenu. 

4. Zwarty obszar przeznaczony dla obiektów 
i urzņdzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 
i 5−7, nie moşe przekraczań 1 ha na uşytkach 
rolnych klasy IV. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na 
obszarze nieruchomości (w granicach jednostki 
terenowej) nie moşe wynosiń mniej niş 90%. 

§ 39 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem RO i oznaczony numerem porzņd-
kowym 1 przeznacza siň dla sadów i upraw 
ogrodniczych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) uprawy rolne, łņki i pastwiska; 
2) terenowe obiekty i urzņdzenia sportowe i re-

kreacyjne; 
3) obiekty małej architektury; 
4) zalesienia i zadrzewienia; 
5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejśń pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnňtrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych i rowe-
rowych; 

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i konnych oraz rowe-
rów, a takşe maszyn rolniczych i ogrodni-
czych; 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3 
i 5−7, nie moşe zajņń łņcznie wiňcej niş 10% 
powierzchni terenu. 

4. Zwarty obszar przeznaczony dla obiektów 
i urzņdzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 
i 5−7, nie moşe przekraczań 1 ha na uşytkach 
rolnych klasy IV. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na 
obszarze nieruchomości, w granicach jednostki 
terenowej, nie moşe wynosiń mniej niş 90%. 

§ 40 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem RZ przeznacza siň dla łņk i pastwisk; 
na tň kategoriň składajņ siň tereny oznaczone 
numerami porzņdkowymi 1−8. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 
1) przeprowadzanie dróg dla obsługi gruntów 

rolnych; 
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2) poszerzanie ulic publicznych i przeprowa-
dzanie dróg wewnňtrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów 
pieszych i rowerowych; 

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, 
nie moşe zajņń łņcznie wiňcej niş 15% po-
wierzchni terenu. 

4. Zwarty obszar przeznaczony dla obiektów 
i urzņdzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, 
nie moşe przekraczań: 
1) 0,5 ha na uşytkach rolnych klasy III; 
2) 1 ha na uşytkach rolnych klasy IV i na grun-

tach wytworzonych z gleb pochodzenia or-
ganicznego. 

5. Nakazuje siň zachowań istniejņce zadrzewienia 
oraz naskarpowe zakrzewienia. 

6. Zakazuje siň: 
1) realizacji budowli rolniczych; 
2) stawiania ogrodzeń utrudniajņcych spacery; 
3) zalesiania. 

§ 41 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem R przeznacza siň dla uşytkowania 
rolniczego; na tň kategoriň składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1−4. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň: 

1) przeprowadzanie dróg dla obsługi gruntów 
rolnych; 

2) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
towarzyszņcych tym sieciom, w sposób 
określony w § 11. 

3. Uşytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie mo-
şe zajņń łņcznie wiňcej niş 10% powierzchni te-
renu. 

4. Nakazuje siň zachowań istniejņce zadrzewienia 
oraz naskarpowe zakrzewienia. 

5. Zakazuje siň realizacji budowli rolniczych, 
z których mogłyby wydobywań siň odory. 

R O Z D Z I A Ł   III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 42 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 43 

Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa  
Dolnoślņskiego. 
 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie nr 246/XXXI/09 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie nr 246/XXXI/09 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  
NR 244/XXXI/09 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), Rada Miejska w Nowej Ru-
dzie, biorņc pod uwagň rozstrzygniňcie Burmistrza Miasta Nowa Ruda zawarte w Zarzņdzeniu nr 35/2009 
z dnia 9 marca 2009 r. o nieuwzglňdnieniu uwagi do projektu planu, rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1 

1. Uwaga wniesiona przez Pana Kornela Kobaka. 
2. Treśń uwagi: Pan Kornel Kobak pismem z dniu 13. 02. 2009 r. wystņpił o:  

1) przeznaczenie „czňści działki 458 pod zabudowň dziesiňciu domków jednorodzinnych (traperskich), 
(oznaczonych symbolem ML) wraz z zapewnieniem drogi”; 

2) przeznaczenie „1 ha z działki 458 na budowň miasteczka Western (Ośrodka Górskiej Turystyki Jeŝ-
dzieckiej) czyli wprowadzenia zapisu 2 UTA”;   

3) wyznaczenie „na działce 455/1 piňciu działek budowlanych pod zabudowň domków jednorodzin-
nych (symbol ML) wraz z zapewnieniem drogi”; 

4) przeznaczenie „działki 478 pod zabudowň trzech agroturystyki z funkcjņ mieszkaniowņ 30%, wraz 
z zapewnieniem drogi”. 

3. Rozstrzygniňcie: nieuwzglňdniona.  

§ 2 

Uchwała stanowi załņcznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 kwietnia 2009 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
Góry Świňtej Anny w Nowej Rudzie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia. 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie nr 246/XXXI/09 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  
NR 245/XXXI/09 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
                                                       z przepisami o finansach publicznych. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
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30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póŝn. zm.) Rada Miejska 
w Nowej Rudzie rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.), zadania własne gminy. 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy 
Prawo o zamówieniach publicznych. 

§ 2 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1) realizacja inwestycji bňdzie przebiegań zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, w tym m.in. z prawem 

budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorzņdzie gminnych, gospodarce komunalnej 
i o ochronie środowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizo-
wane bňdņ w sposób określony zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1 
bňdzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 3 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych gminy, 
ujňtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póŝn. zm.), przy czym: 
1) wydatki majņtkowe gminy określa uchwała rady gminy, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu gminy ustala siň w uchwale budşetowej. 

§ 4 

1. Zadania w zakresie budowy dróg, naleşņcych do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane bň-
dņ przez budşet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji, naleşņcych do inwestycji, o których 
mowa w § 1, bňdņ finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858, 
z póŝn. zm.), ze środków budşetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych bňdņ finansowane na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŝn. zm.). 

§ 5 

Prognozowane ŝródła finansowania przez gminň: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) poşyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych.  

§ 6 

Uchwała stanowi załņcznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 kwietnia 2009 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
Góry Świňtej Anny w Nowej Rudzie. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia. 
 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ BEHAN 
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