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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich nr 0150/XL/ 
/288/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE  

DLA TERENU OĊRODKA SPORTU I REKREACJI POŁOĎONEGO W REJONIE ULIC: PONIATOWSKIEGO 
ORAZ OFIAR KATYNIA 

 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoďenia do 
publicznego wglądu, Rada Miejska w Obornikach Ċląskich nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających  
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póčniejszymi zmianami). 
 
  
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich nr 0150/XL/ 
/288/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE 

DLA TERENU OĊRODKA SPORTU I REKREACJI POŁOĎONEGO W REJONIE ULIC: PONIATOWSKIEGO 
ORAZ OFIAR KATYNIA, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z ustaleniami zmiany planu zawartymi w treċci uchwały, nie przewiduje sić  inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej naleďących do zadaĉ własnych gminy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 
NR XXXI/193/09 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego MPZP CENTRUM 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmiana-
mi), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/172/2004 Rady 
Miejskiej z dnia 12 pačdziernika 2004 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP 
CENTRUM, Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co nastćpuje: 
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R o z d z i a ł  I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Ustalenia ogólne 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru połoďonego w cen-
tralnej czćċci miasta Polanica-Zdrój, zwany da-
lej w skrócie MPZP CENTRUM, którego obowią-
zujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu zostają 
wyraďone w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz zasad zagospodarowania te-
renu okreċlonych w rozdziale II niniejszej 
uchwały, 

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej okreċlonych w rozdziale III niniejszej 
uchwały, 

4) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego okreċlonych w rozdziale 
IV niniejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, obowiązujący 

w zakresie: 
a) granicy obszaru objćtego planem, 
b) funkcji terenów, 
c) linii rozgraniczających tereny o róďnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowa-
nia, 

d) nastćpujących granic: 
– otuliny Parku Narodowego Gór Stoło-

wych, 
– projektowanego obszaru Natura 2000, 
– obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych GZWP Nr 341 „Niecka we-
wnątrzsudecka Kudowa Zdrój - Bystrzy-
ca Kłodzka”, 

– obszar i teren górniczy złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, 

– strefy ochrony konserwatorskiej czćċci 
zdrojowej miasta, 

– strefy ochrony ekspozycji czćċci zdrojo-
wej miasta, 

– strefy „OW” obserwacji archeologicz-
nej, 

– strefy ochronnej „B” obszaru uzdrowi-
ska, 

2) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodnoċci 
z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Polanica-Zdrój, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leďą do zadaĉ własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 2 

Słowniczek 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
ły mowa o: 
1) PLANIE – naleďy przez to rozumieć MPZP 

CENTRUM, o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) RYSUNKU PLANU – naleďy przez to rozu-

mieć rysunek w skali 1:2000 stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) USTAWIE – naleďy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami); 

4) USTAWIE O UZDROWISKACH – naleďy przez 
to rozumieć ustawć z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 167, poz. 1399 ze zmianami); 

  5) TERENIE – naleďy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem funkcji 
zgodnie z oznaczeniami graficznymi okreċlo-
nymi w legendzie; 

  6) FUNKCJI WIODĄCEJ – naleďy przez to rozu-
mieć takie formy zagospodarowania okreċlone 
w § 3 niniejszej uchwały, które na danym tere-
nie mają przewagć w iloċci przynajmniej 70% 
sumy powierzchni wewnćtrznej projektowa-
nych obiektów lub przynajmniej 70% po-
wierzchni działki, których realizacja, potrzeby 
i wymagania muszą być spełnione prioryteto-
wo przed wymaganiami innych form zago-
spodarowania. 
W przypadku inwestycji prowadzonych w ist-
niejących obiektach dopuszcza sić utrzymanie 
dotychczasowej funkcji pod warunkiem za-
chowania nastćpujących zasad: 
a) dopuszcza sić tylko przebudowć, odbudo-

wć oraz remont istniejących obiektów, 
b) wyklucza sić moďliwoċć rozbudowy istnie-

jących budynków za wyjątkiem rozbudowy 
o czćċci słuďące komunikacji, tj.: wejċcia, 
klatki schodowe, wiatrołapy, przejċcia itp. 
lub czćċci obiektu mające na celu spełnie-
nie wymogów aktualnych przepisów pra-
wa, właċciwych dla danego rodzaju inwe-
stycji; 

  7) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – naleďy przez to 
rozumieć takie formy zagospodarowania, któ-
re uzupełniają lub wzbogacają funkcjć wiodą-
cą, realizowane na maksymalnie 30% sumy 
powierzchni wewnćtrznej projektowanych 
obiektów lub maksymalnie 30% powierzchni 
działki, przy czym dopuszcza sić realizacjć ta-
kich form zagospodarowania jako np. osobne-
go budynku o powierzchni wewnćtrznej sta-
nowiącej maksymalnie 30% sumy powierzchni 
wszystkich budynków lokalizowanych na 
działce (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w 
§ 3 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej) – 
powyďszy parametr naleďy liczyć łącznie dla 
wszystkich funkcji uzupełniających; 
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  8) FUNKCJI WBUDOWANEJ – naleďy przez to 
rozumieć takie formy zagospodarowania, któ-
re uzupełniają i jednoczeċnie nie są sprzeczne 
z funkcją wiodącą, realizowane na maksymal-
nie 30% sumy powierzchni wewnćtrznej pro-
jektowanych obiektów, przy czym wyklucza sić 
realizacjć takich form zagospodarowania w 
formie osobnego budynku (o ile ustalenia 
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały 
nie stanowią inaczej); 

  9) MIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE JED-
NORODZINNYM – naleďy przez to rozumieć te-
reny wskazane do zabudowy obiektami miesz-
kaniowymi jednorodzinnymi oraz obiektami 
mieszkaniowymi wielorodzinnymi (o ile prze-
pisy § 3 niniejszej uchwały dopuszczają taką 
moďliwoċć) o skali i charakterze odpowiadają-
cym zabudowie jednorodzinnej – o wielkoċci, 
parametrach oraz dopuszczalnej maksymalnej 
iloċci mieszkaĉ okreċlonej w § 3 niniejszej 
uchwały. 

10) MIESZKALNICTWIE O CHARAKTERZE ZBIO-
ROWYM NIEZWIĄZANYM Z OBSŁUGĄ RU-
CHU TURYSTYCZNEGO – naleďy przez to ro-
zumieć tereny wskazane do zabudowy obiek-
tami zamieszkania zbiorowego – niezwiąza-
nymi z obsługą ruchu turystycznego, przezna-
czonymi do okresowego pobytu ludzi, szcze-
gółowo okreċlonymi w § 3 niniejszej uchwały; 

11) MIESZKALNICTWIE POWIĄZANYM Z PRO-
WADZONĄ DZIAŁALNOĊCIĄ – naleďy przez to 
rozumieć mieszkanie właċciciela podmiotu 
gospodarczego albo stróďa lub nadzoru tech-
nicznego (o ile działalnoċć wymaga całodo-
bowego nadzoru), zlokalizowane w tym sa-
mym budynku lub budynku odrćbnym, przy 
czym łączna powierzchnia mieszkalna nie mo-
ďe przekraczać 30% łącznej powierzchni uďyt-
kowej wykorzystywanej na cele działalnoċci 
gospodarczej (o ile ustalenia szczegółowe za-
warte w § 3 niniejszej uchwały nie stanowią 
inaczej); 

12) USŁUGACH LUB PRODUKCJI NIEUCIĄĎLIWEJ 
– naleďy przez to rozumieć inwestycje niezali-
czone do przedsićwzićć mogących znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko; (o ile ustalenia 
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały 
nie stanowią inaczej); 

13) USŁUGACH LECZNICTWA UZDROWISKOWE-
GO – naleďy przez to rozumieć zorganizowaną 
działalnoċć polegającą na udzielaniu ċwiad-
czeĉ opieki zdrowotnej, prowadzoną w uzdro-
wisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowe-
go przy wykorzystaniu lokalnych warunków 
naturalnych, a takďe towarzyszące temu zabie-
gi fizykalne; 

14) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – naleďy przez 
to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, kultu religijnego oraz oċwiaty i wy-
chowania, usługi administracji, a takďe bezpie-
czeĉstwa paĉstwa i obywateli; 

15) USŁUGACH KOMERCYJNYCH – naleďy przez 
to rozumieć aktywnoċć gospodarczą o charak-
terze usługowym, z wykluczeniem usług pod-
stawowych oraz usług sportu i rekreacji; 

16) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH LECZNICTWA 
UZDROWISKOWEGO – naleďy przez to rozu-
mieć urządzenia i obiekty słuďące do leczni-
czego wykorzystania naturalnych surowców 
leczniczych oraz właċciwoċci leczniczych kli-
matu; 

17) POWIERZCHNI WEWNĆTRZNEJ BUDYNKU – 
naleďy przez to rozumieć sumć powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budyn-
ku, mierzoną po wewnćtrznym obrysie prze-
gród zewnćtrznych budynku w poziomie pod-
łogi, bez pomniejszenia o powierzchnić prze-
kroju poziomego konstrukcji i przegród we-
wnćtrznych, a takďe z powićkszeniem o po-
wierzchnić antresoli liczoną jw.; 

18) KOMUNIKACJI WEWNĆTRZNEJ – naleďy przez 
to rozumieć drogi niepubliczne – o szerokoċci 
minimalnie 5 m (o ile ustalenia szczegółowe 
zawarte w § 4 niniejszej uchwały nie stanowią 
inaczej) – budowa i utrzymanie ww. terenu na-
leďy do zarządcy; 

19) STREFACH OCHRONNYCH OBSZARU 
UZDROWISKA – naleďy przez to rozumieć 
czćċć obszaru uzdrowiska, okreċloną w statu-
cie uzdrowiska, wydzieloną w celu ochrony 
czynników leczniczych i naturalnych surow-
ców leczniczych, walorów ċrodowiska i urzą-
dzeĉ uzdrowiskowych; 

20) ZAKŁADZIE LECZNICTWA UZDROWISKOWE-
GO – naleďy przez to rozumieć zakład opieki 
zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póčniejszymi zmia-
nami), działający na obszarze uzdrowiska, 
utworzony w celu udzielania ċwiadczeĉ zdro-
wotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowe-
go, w ramach kierunków leczniczych 
i przeciwwskazaĉ ustalonych dla danego 
uzdrowiska, w szczególnoċci wykorzystujący 
warunki naturalne przy udzielaniu ċwiadczeĉ 
zdrowotnych; 

21) OBOWIĄZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY – naleďy 
przez to rozumieć linić, wzdłuď której naleďy 
wznosić budynki w taki sposób, ďe elewacja 
obiektu (po zewnćtrznym obrysie ċciany pro-
jektowanego obiektu) bćdzie z nią zgodna na 
odcinku przynajmniej 75% długoċci, pozostałe 
maksymalnie 25% dopuszcza sić jako cofnićcie 
w stosunku do linii zabudowy, jednak nie wić-
cej niď 2 m. Powyďsze zasady nie dotyczą czć-
ċci budynku, które w całoċci znajdują sić pod 
ziemią lub czćċci wystających przed elewacjć, 
tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy 
dachu oraz innych czćċci budynku pod warun-
kiem, ďe powyďsze elementy nie bćdą zlokali-
zowane niďej niď 3,5 m i jednoczeċnie ww. 
elementy nie przekroczą okreċlonej na rysunku 
planu linii zabudowy o wićcej niď 2 m w kie-
runku ulicy (o ile ustalenia szczegółowe zawar-
te w § 3 i 4 niniejszej uchwały nie stanowią in-
aczej). 
W przypadku schodów do budynku dopuszcza 
sić odstćpstwo od okreċlonej na rysunku pla-
nu linii zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kie-
runku ulicy. (Powyďsze zasady podlegają 
ograniczeniom wynikającym z przepisów pra-
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wa, w szczególnoċci dotyczących dróg pu-
blicznych). 
Budynki i budowle, których wszystkie czćċci 
usytuowane są dalej niď 20 m od obowiązują-
cej linii zabudowy, nie podlegają ustaleniom 
odnoszącym sić do tej linii. Obowiązująca linia 
zabudowy nie dotyczy istniejących budynków, 
dla których naleďy zachować nastćpujące za-
sady: 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu do-

puszcza sić zachowanie dotychczasowej li-
nii zabudowy pod warunkiem, ďe wskutek 
rozbudowy szerokoċć elewacji wzdłuď linii 
zabudowy powićkszy sić nie wićcej niď o 
30% dotychczasowej szerokoċci (o ile prze-
pisy szczególne nie stanowią inaczej), 

b) w przypadku rozbudowy obejmującej po-
wićkszenie dotychczasowej elewacji o wić-
cej niď 30% naleďy zachować linić zabudo-
wy wskazaną w planie; 

22) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – 
naleďy przez to rozumieć linić, której elewacja 
nie przekroczy od strony okreċlonej na rysun-
ku planu (po zewnćtrznym obrysie ċciany pro-
jektowanego obiektu). Powyďsza zasada nie 
dotyczy czćċci budynku, które w całoċci znaj-
dują sić pod ziemią lub czćċci wystających 
przed elewacjć, tj.: balkony, wykusze, zada-
szenia, elementy dachu oraz inne czćċci bu-
dynku pod warunkiem, ďe powyďsze elementy 
nie bćdą zlokalizowane niďej niď 3,5 m i jedno-
czeċnie ww. elementy nie przekroczą okreċlo-
nej w planie linii zabudowy o wićcej niď 2 m w 
kierunku ulicy. W przypadku schodów do bu-
dynku, pochylni itp. dopuszcza sić odstćpstwo 
od okreċlonej w planie linii zabudowy o mak-
symalnie 1,2 m w kierunku ulicy.  
Powyďsze zapisy nie dotyczą istniejących bu-
dynków, dla których naleďy zachować nastćpu-
jące zasady: 
a) przy rozbudowie istniejącego obiektu do-

puszcza sić zachowanie dotychczasowej li-
nii zabudowy pod warunkiem, ďe wskutek 
rozbudowy szerokoċć elewacji wzdłuď linii 
zabudowy powićkszy sić o nie wićcej niď 
50% dotychczasowej szerokoċci (o ile prze-
pisy szczególne nie stanowią inaczej), 

b) w przypadku rozbudowy obejmującej po-
wićkszenie dotychczasowej elewacji o wić-
cej niď 50% naleďy zachować linić zabudo-
wy wskazaną w planie; 

23) DOMINANCIE – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obiektu, która ze wzglćdu na rozmiary, kształt 
oraz reprezentacyjną formć dominuje nad po-
zostałą czćċcią budynku. Dopuszcza sić reali-
zacjć dominanty na maksymalnie 15% po-
wierzchni dachu (liczonej w rzucie) oraz od-
stćpstwo dla tego elementu od parametru do-
tyczącego wysokoċci obiektów o maksymalnie 
5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 3 
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej); 

24) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNI-
CZYCH – naleďy przez to rozumieć obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, wyposa-
ďenia technicznego, elementów komunikacji, 
tj.: dojċcia, parkingi, garaďe itp. oraz inne 

urządzenia i obiekty zapewniające moďliwoċć 
prawidłowego funkcjonowania obiektów 
zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupełniającą 
terenu; 

25) WSKAČNIKU INTENSYWNOĊCI ZABUDOWY – 
naleďy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wewnćtrznej kondygnacji nadziem-
nych budynków do powierzchni działki lub 
działek, na których usytuowane są te budynki. 
Dla istniejącej zabudowy, przekraczającej 
okreċlony w § 3 niniejszej uchwały poziom 
wskačnika, w przypadku rozbudowy dopuszcza 
sić odstćpstwa od okreċlonego powyďej pa-
rametru pod warunkiem, ďe na skutek rozbu-
dowy wskačnik zwićkszy sić o maksymalnie 
10%; 

26) POWIERZCHNI ZABUDOWY – naleďy przez to 
rozumieć powierzchnić jaką zajmuje budynek 
wraz z konstrukcją ociepleniem oraz innymi 
elementami budynku, na styku z powierzchnią 
terenu. Dla istniejącej zabudowy przekraczają-
cej okreċlony w § 3 niniejszej uchwały poziom 
parametru dopuszcza sić odstćpstwo od po-
wyďszej zasady, jednak tylko dla rozbudowy o 
czćċci słuďące komunikacji, tj.: wejċcia, klatki 
schodowe, wiatrołapy, przejċcia, łączniki itp. 
lub czćċci obiektu mające na celu spełnienie 
wymogów aktualnych przepisów prawa, wła-
ċciwych dla danego rodzaju inwestycji; 

27) POWIERZCHNI ZIELONEJ – naleďy przez to 
rozumieć tereny zielone w rozumieniu ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, ze 
zmianami); 

28) FRONCIE DZIAŁKI – naleďy przez to rozumieć 
tą czćċć działki, która leďy bezpoċrednio przy 
granicy z terenem komunikacji, z którego 
działka jest obsługiwana. Szerokoċć frontu 
działki naleďy liczyć jako odległoċć dwóch 
skrajnych punktów wspólnych dla działki oraz 
obsługującego terenu komunikacji. Dla działek 
wydzielanych na zapleczu działek istniejących 
dojazd naleďy wydzielić jako teren komunikacji 
wewnćtrznej, a szerokoċć frontu naleďy liczyć 
jako szerokoċć całej działki (nie tylko czćċci 
wspólnej z terenem komunikacji) – w miejscu 
lokalizacji głównego wjazdu na działkć; 

29) FUNKCJI OGÓLNODOSTĆPNEJ – naleďy przez 
to rozumieć tereny np.: lasów, parków itp., dla 
których wprowadza sić zakaz wprowadzania 
trwałych ogrodzeĉ – za wyjątkiem ogrodzeĉ 
wprowadzanych na czas okreċlony, nie dłuďszy 
niď wynikający bezpoċrednio z koniecznoċci 
przeprowadzenia prac budowlanych, konser-
wacyjnych lub słuďących prowadzeniu racjo-
nalnej gospodarki zielenią (o ile ustalenia 
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały 
nie stanowią inaczej); 

30) WYSOKOĊCI BUDYNKU – naleďy przez to ro-
zumieć odległoċć od najwyďszej kalenicy da-
chu (bez anten, kominów itp.) do naturalnej 
powierzchni gruntu w najniďej połoďonej czć-
ċci budynku, 
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31) OBIEKTY I USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RUCHU TURYSTYCZNEGO – naleďy przez to 
rozumieć tereny wskazane do zabudowy 
obiektami zamieszkania zbiorowego, przezna-
czonymi do okresowego pobytu ludzi, w 
szczególnoċci tj.: hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko 
młodzieďowe, schronisko, restauracje itp. 

R o z d z i a ł  II 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO 

ORAZ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego – przeznaczenie terenów,  

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu oraz zasady  

i warunki podziału nieruchomości 

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 

wydzielanie działek pod taką funkcjć, 
c) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ pomocni-

czych, w tym wydzielanie działek pod ww. 
urządzenia, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu 

turystycznego. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi uwzglćd-

niać istniejące zagroďenie powodziowe, 
b) dopuszcza sić realizacjć usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego tylko w 
formie funkcji wbudowanej, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć – 
30% powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, jednak nie 
wićcej niď 150 m2, 

c) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-
nych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej, przy czym powierzchnia 
wskazana pod taką formć zainwestowania 
nie moďe przekroczyć 10% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest zlo-
kalizowana, jednak nie wićcej niď 50 m2, 

d) wysokoċć budynków: 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym ostatnia jako poddasze 
uďytkowe, 

– dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
podziemną lub czćċciowo zagłćbioną, 
wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad 
poziom terenu (tzw. wysoki parter), 

e) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

f) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,3, 

g) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

h) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

i) do wskačnika powierzchni zielonej terenu 
okreċlonego dla poszczególnych stref w 
stosownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały dolicza sić ewentualne, sąsied-
nie tereny oznaczone symbolem ZN, 
znajdujące sić w granicach tej samej 
działki, 

j) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach 
– wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczających 
ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych (za zgo-
dą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór Sto-
łowych, obowiązują zasady okreċlone 
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w stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďenia 
powodzią lub jego bezpoċrednim sąsiedz-
twie obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 9 niniejszej uchwa-
ły, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oznaczo-
nych na rysunku planu obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału (obejmująca czćċć 
wskazaną pod zabudowć oraz ewentual-
nie np. czćċć terenów zieleni niepublicz-
nej – ZN na zapleczu) nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków podział nie-
ruchomoċci podlega ograniczeniom okre-
ċlonym w § 10 niniejszej uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

2. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych 

o formie, gabarytach oraz skali odpowia-
dającej zabudowie jednorodzinnej, tj. za-
wierających maksymalnie 4 mieszkania 
oraz o łącznej powierzchni wewnćtrznej – 
maksymalnie 400 m2, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

d) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww. 
urządzenia, 

e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć, 

f) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ulicy Wojska Polskiego strefy lokalizacji 
urządzeĉ ochrony przed hałasem i wibra-
cjami. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu 

turystycznego. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego tylko w 
formie funkcji wbudowanej, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć – 
30% powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, jednak nie 
wićcej niď 150 m2, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-
nych nieuciąďliwych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć 
10% powierzchni wewnćtrznej budyn-
ku, w którym jest zlokalizowana, jed-
nak nie wićcej niď 50 m2, 
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– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 15% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak nie 
wićcej niď 100 m2, 

c) wysokoċć budynków mieszkaniowych 
oraz budynków usług podstawowych: 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym ostatnia jako poddasze 
uďytkowe, 

– dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
podziemną lub czćċciowo zagłćbioną, 
wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad 
poziom terenu (tzw. wysoki parter), 

d) wysokoċć budynków usług komercyjnych 
oraz budynków pomocniczych – maksy-
malnie 10 m, 

e) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

f) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,4, 

g) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

h) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

i) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach: 
– dla obiektów mieszkalnych – minimal-

nie 1,25 miejsca postojowego/1 miesz-
kanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca postojo-
we naleďy zlokalizować na posesji wła-
snej inwestora lub w liniach rozgrani-

czających ulic oraz ciągów pieszo-
jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór Sto-
łowych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

g) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oznaczo-
nych na rysunku planu obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
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– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków podział nie-
ruchomoċci podlega ograniczeniom okre-
ċlonym w § 10 niniejszej uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

3. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych 

o formie, gabarytach oraz skali odpowia-
dającej zabudowie jednorodzinnej, tj. za-
wierających maksymalnie 4 mieszkania 
oraz o łącznej powierzchni wewnćtrznej – 
maksymalnie 300 m2, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

d) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww. 
urządzenia, 

e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć, 

f) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ulicy Wojska Polskiego strefy lokalizacji 
urządzeĉ ochrony przed hałasem i wibra-
cjami. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu 

turystycznego. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego tylko w 
formie funkcji wbudowanej, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć – 
30% powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, jednak nie 
wićcej niď 150 m2, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-
nych nieuciąďliwych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć 

10% powierzchni wewnćtrznej budyn-
ku, w którym jest zlokalizowana, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 15% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, a budynek 
nie bćdzie wyďszy niď 2 kondygnacje 
nadziemne, 

c) wysokoċć budynków: 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym ostatnia jako poddasze 
uďytkowe, 

– dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
podziemną lub czćċciowo zagłćbioną, 
wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad 
poziom terenu (tzw. wysoki parter), 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,4, 

f) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

g) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach: 
– dla obiektów mieszkalnych – minimal-

nie 1,25 miejsca postojowego/1 miesz-
kanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca postojo-
we naleďy zlokalizować na posesji wła-
snej inwestora lub w liniach rozgrani-
czających ulic oraz ciągów pieszo- 
-jezdnych (za zgodą zarządcy). 
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Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oznaczo-
nych na rysunku planu obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków podział nie-

ruchomoċci podlega ograniczeniom okre-
ċlonym w § 10 niniejszej uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

4. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN 4, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej, 
b) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ pomocni-

czych, w tym wydzielanie działek pod ww. 
urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – jak dotychczas, 
b) parametry dachu: 

– dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,3, 

d) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach 
– wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczających 
ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych (za zgo-
dą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
projektowanego obszaru Natura 2000, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 8 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 
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c) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďenia 
powodzią lub jego bezpoċrednim sąsiedz-
twie obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 9 niniejszej uchwa-
ły, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

5. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN 5, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych 

o formie, gabarytach oraz skali odpowia-
dającej zabudowie jednorodzinnej, tj. za-
wierających maksymalnie 4 mieszkania 
oraz o łącznej powierzchni wewnćtrznej – 
maksymalnie 300 m2, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

d) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww. 
urządzenia, 

e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 

a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu 

turystycznego. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego tylko w 
formie funkcji wbudowanej, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć – 
30% powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-
nych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej, przy czym powierzchnia 
wskazana pod taką formć zainwestowania 
nie moďe przekroczyć 10% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest zlo-
kalizowana, jednak nie wićcej niď 50 m2, 

c) wysokoċć budynków: 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym ostatnia jako poddasze 
uďytkowe, 

– dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
podziemną lub czćċciowo zagłćbioną, 
wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad 
poziom terenu (tzw. wysoki parter), 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,4, 

f) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

g) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 
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h) do wskačnika powierzchni zielonej terenu 
okreċlonego dla poszczególnych stref w 
stosownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały dolicza sić ewentualne, sąsied-
nie tereny oznaczone symbolem ZN, 
znajdujące sić w granicach tej samej 
działki, 

i) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach: 
– dla obiektów mieszkalnych – minimal-

nie 1,25 miejsca postojowego/1 miesz-
kanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca postojo-
we naleďy zlokalizować na posesji wła-
snej inwestora lub w liniach rozgrani-
czających ulic oraz ciągów pieszo-
jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) dla terenów, na których istnieje pomnik 

przyrody, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oznaczo-
nych na rysunku planu obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału (obejmującą czćċć 
wskazaną pod zabudowć oraz ewentual-
nie np. czćċć terenów zieleni niepublicz-
nej – ZN na zapleczu) nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków podział nie-
ruchomoċci podlega ograniczeniom okre-
ċlonym w § 10 niniejszej uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

6. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN 6, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych 

o formie, gabarytach oraz skali odpowia-
dającej zabudowie jednorodzinnej, tj. za-
wierających maksymalnie 4 mieszkania 
oraz o łącznej powierzchni wewnćtrznej – 
maksymalnie 400 m2, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

d) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww. 
urządzenia, 

e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu 

turystycznego. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego tylko w 
formie funkcji wbudowanej, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć – 
30% powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, jednak nie 
wićcej niď 150 m2, 
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b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-
nych nieuciąďliwych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć 
10% powierzchni wewnćtrznej budyn-
ku, w którym jest zlokalizowana, jed-
nak nie wićcej niď 50 m2, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 15% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak nie 
wićcej niď 100 m2, a budynek nie bć-
dzie wyďszy niď 2 kondygnacje nad-
ziemne, 

c) wysokoċć budynków: 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym ostatnia jako poddasze 
uďytkowe, 

– dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
podziemną lub czćċciowo zagłćbioną, 
wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad 
poziom terenu (tzw. wysoki parter), 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,4, 

f) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

g) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach: 

– dla obiektów mieszkalnych – minimal-
nie 1,25 miejsca postojowego/1 miesz-
kanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca postojo-
we naleďy zlokalizować na posesji wła-
snej inwestora lub w liniach rozgrani-
czających ulic oraz ciągów pieszo-
jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodzka”, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 
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– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

7. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN 7, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych o  

formie, gabarytach oraz skali odpowiada-
jącej zabudowie jednorodzinnej, tj. zawie-
rających maksymalnie 4 mieszkania oraz 
o łącznej powierzchni wewnćtrznej – 
maksymalnie 400 m2, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

d) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ pomocni-
czych, w tym wydzielanie działek pod ww. 
urządzenia, 

e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) obiekty i usługi związane z obsługą ruchu 

turystycznego. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego tylko w 
formie funkcji wbudowanej, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć – 
30% powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, jednak nie 
wićcej niď 150 m2, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-
nych nieuciąďliwych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć 
10% powierzchni wewnćtrznej budyn-
ku, w którym jest zlokalizowana, jed-
nak nie wićcej niď 50 m2, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 15% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak nie 
wićcej niď 100 m2, a budynek nie bć-
dzie wyďszy niď 2 kondygnacje nad-
ziemne, 

c) wysokoċć budynków: 
– maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym ostatnia jako poddasze 
uďytkowe, 

– dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
podziemną lub czćċciowo zagłćbioną, 

wyniesioną maksymalnie 1,5 m ponad 
poziom terenu (tzw. wysoki parter), 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,4, 

f) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, o 
wysokich walorach architektonicznych, 

g) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach: 
– dla obiektów mieszkalnych – minimal-

nie 1,25 miejsca postojowego/1 miesz-
kanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca postojo-
we naleďy zlokalizować na posesji wła-
snej inwestora lub w liniach rozgrani-
czających ulic oraz ciągów pieszo-
jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
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zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oznaczo-
nych na rysunku planu obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków podział nie-
ruchomoċci podlega ograniczeniom okre-
ċlonym w § 10 niniejszej uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

8. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/MT 1, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi 
związane z obsługą ruchu turystycznego. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć w budynkach mieszkaniowych 

usług związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego, 

c) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
związanych z obsługą ruchu turystyczne-
go, tj. pensjonaty, hotele, usługi gastro-
nomii itp., 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomoc-
niczych oraz urządzeĉ i sieci infrastruktu-
ry technicznej, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi uwzglćd-

niać istniejące zagroďenie powodziowe, 
b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-

nych w formie funkcji wbudowanej, przy 
czym powierzchnia wskazana pod taką 
formć zainwestowania nie moďe przekro-
czyć 30% powierzchni wewnćtrznej bu-
dynku, w którym jest zlokalizowana, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia 
jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,7, 

f) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 

komunikacji wewnćtrznej, 
– 3 m od pozostałych granic działki (nie 

dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

g) do obliczania wskačnika powierzchni zie-
lonej działki, okreċlonego dla poszczegól-
nych stref w stosownych przepisach § 11 
niniejszej uchwały wlicza sić sąsiednie te-
reny oznaczone symbolem ZN, 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasadach: 
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– dla obiektów związanych z obsługą ru-
chu turystycznego – minimalnie 1 
miejsce postojowe / 4 łóďka, 

– wszystkie niezbćdne miejsca postojo-
we naleďy zlokalizować na posesji wła-
snej inwestora.  

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór Sto-
łowych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďenia 
powodzią lub jego bezpoċrednim sąsiedz-
twie obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 9 niniejszej uchwa-
ły, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału (obejmującą czćċć 
wskazaną pod zabudowć oraz ewentual-
nie np. czćċć terenów zieleni niepublicz-
nej – ZN na zapleczu) nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 

c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

9. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/MT 2, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi 
związane z obsługą ruchu turystycznego. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej i bličniaczej, 
b) lokalizacjć w budynkach mieszkaniowych 

usług związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego, 

c) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
związanych z obsługą ruchu turystyczne-
go, tj. pensjonaty, hotele, usługi gastro-
nomii itp., 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomoc-
niczych oraz urządzeĉ i sieci infrastruktu-
ry technicznej, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi uwzglćd-

niać istniejące zagroďenie powodziowe, 
b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-

nych w formie funkcji wbudowanej, przy 
czym powierzchnia wskazana pod taką 
formć zainwestowania nie moďe przekro-
czyć 30% powierzchni wewnćtrznej bu-
dynku, w którym jest zlokalizowana, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia 
jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
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dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni da-
chu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy wynosi 0,9, 

f) w przypadku braku oznaczenia na rysun-
ku planu linii zabudowy, przy lokalizacji 
budynków lub ich czćċci naleďy zachować 
nastćpujące nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

g) do obliczania wskačnika powierzchni zie-
lonej działki, okreċlonego dla poszcze-
gólnych stref w stosownych przepisach 
§ 11 niniejszej uchwały wlicza sić są-
siednie tereny oznaczone symbolem ZN, 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 

– dla obiektów związanych z obsługą ru-
chu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe / 4 łóďka, 

– wszystkie niezbćdne miejsca postojo-
we naleďy zlokalizować na posesji wła-
snej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 

stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki, 
b) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

c) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków po-
dział nieruchomoċci podlega ogranicze-
niom okreċlonym w § 10 niniejszej 
uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
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– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

10. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/MT 3, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi 
związane z obsługą ruchu turystycznego. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych o 
formie, gabarytach oraz skali odpowia-
dającej zabudowie jednorodzinnej, 
tj. zawierających maksymalnie 4 miesz-
kania oraz o łącznej powierzchni we-
wnćtrznej – maksymalnie 400 m2, 

c) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-
wych usług związanych z obsługą ruchu 
turystycznego, 

d) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego, tj. pensjonaty, hotele, usługi ga-
stronomii itp., 

e) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

f) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

g) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekro-
czyć 30% powierzchni wewnćtrznej 
budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 20% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak 
nie wićcej niď 150 m2, a budynek nie 
bćdzie wyďszy niď istniejące na tym 
terenie budynki, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-

riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 0,9, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycz-
nych ċredniego napićcia (dotyczy je-
dynie budynków mieszkalnych lokali-
zowanych w pobliďu istniejących linii 
elektroenergetycznych), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe / 4 łóďka, 

– dla obiektów mieszkalnych – mini-
malnie 1,25 miejsca postojowego/1 
mieszkanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
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leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

g) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków po-
dział nieruchomoċci podlega ogranicze-
niom okreċlonym w § 10 niniejszej 
uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

11. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/MT 4, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi 
związane z obsługą ruchu turystycznego. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-
wych usług związanych z obsługą ruchu 
turystycznego, 

c) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego, tj. pensjonaty, hotele, usługi ga-
stronomii itp., 

d) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

f) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekro-
czyć 30% powierzchni wewnćtrznej 
budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 20% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak 
nie wićcej niď 150 m2, a budynek nie 
bćdzie wyďszy niď istniejące na tym 
terenie budynki, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 0,9, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
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– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe / 4 łóďka, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

f) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

12. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/MT 5, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi 
związane z obsługą ruchu turystycznego. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych 
o formie, gabarytach oraz skali odpo-
wiadającej zabudowie jednorodzinnej, 
tj. zawierających maksymalnie 4 miesz-
kania oraz o łącznej powierzchni we-
wnćtrznej – maksymalnie 400 m2, 

c) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-
wych usług związanych z obsługą ruchu 
turystycznego, 

d) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego, tj. pensjonaty, hotele, usługi ga-
stronomii itp., 

e) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

f) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

g) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

h) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie ulicy Wojska Polskiego strefy lokali-
zacji urządzeĉ ochrony przed hałasem i 
wibracjami. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 
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3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 0,9, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe / 4 łóďka, 

– dla obiektów mieszkalnych – mini-
malnie 1,25 miejsca postojowego/1 
mieszkanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
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– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

13. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/MT 6, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi 
związane z obsługą ruchu turystycznego. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych 
o formie, gabarytach oraz skali odpo-
wiadającej zabudowie jednorodzinnej, tj. 
zawierających maksymalnie 4 mieszka-
nia oraz o łącznej powierzchni we-
wnćtrznej – maksymalnie 400 m2, 

c) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-
wych usług związanych z obsługą ruchu 
turystycznego, 

d) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego, tj. pensjonaty, hotele, usługi ga-
stronomii itp., 

e) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

f) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

g) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekro-
czyć 30% powierzchni wewnćtrznej 
budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 20% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak 
nie wićcej niď 150 m2, a budynek nie 
bćdzie wyďszy niď istniejące na tym 
terenie budynki, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-

riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 0,9, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów mieszkalnych – mini-
malnie 1,25 miejsca postojowego/1 
mieszkanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
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okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków po-
dział nieruchomoċci podlega ogranicze-
niom okreċlonym w § 10 niniejszej 
uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

14. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 1, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-

struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

e) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie ulicy Wojska Polskiego strefy lokali-
zacji urządzeĉ ochrony przed hałasem 
i wibracjami. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków: 

– mieszkalnych – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, w tym ostatnia 
jako poddasze uďytkowe, 

– pozostałych – maksymalnie 1 kondy-
gnacja nadziemna, jednak nie wićcej 
niď 8 m, 

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

d) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni uli-

cy Wojska Polskiego, jednak nie 
mniej niď 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, 

– 6 m od linii rozgraniczających pozo-
stałe tereny komunikacji publicznej, 
jednak nie mniej niď odległoċci okre-
ċlone w odpowiednich przepisach 
prawa dotyczących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

f) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 
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4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

15. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 2, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-
terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, 
d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, w tym ostat-
nia jako poddasze uďytkowe, 

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

d) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczających pozo-
stałe tereny komunikacji, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

f) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 
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Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

16. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 3, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-
terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych o 
formie, gabarytach oraz skali odpowia-
dającej zabudowie jednorodzinnej,  
tj. zawierających maksymalnie 4 miesz-
kania oraz o łącznej powierzchni we-
wnćtrznej – maksymalnie 500 m2, 

c) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

d) lokalizacjć usług podstawowych, 
e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

f) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków: 

– mieszkalnych – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, w tym ostatnia 
jako poddasze uďytkowe, 

– pozostałych – maksymalnie 12 m, 
b) parametry dachu: 

– dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

d) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 
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– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1,25 miejsca postojowego/ 
/1 mieszkanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-

ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

17. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 4, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

e) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie ulicy Wojska Polskiego strefy lokali-
zacji urządzeĉ ochrony przed hałasem 
i wibracjami. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić.  
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków: 

– mieszkalnych – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, w tym ostatnia 
jako poddasze uďytkowe, 

– pozostałych – maksymalnie 1 kondy-
gnacja nadziemna, jednak nie wićcej 
niď 8 m, 

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
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w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

d) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni uli-

cy Wojska Polskiego, jednak nie 
mniej niď 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

f) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

g) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

18. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 5, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

e) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie ulicy Wojska Polskiego strefy lokali-
zacji urządzeĉ ochrony przed hałasem i 
wibracjami. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) wysokoċć budynków: 
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– mieszkalnych – maksymalnie 3 kon-
dygnacje nadziemne, w tym ostatnia 
jako poddasze uďytkowe, 

– pozostałych – maksymalnie 1 kondy-
gnacja nadziemna, jednak nie wićcej 
niď 8 m, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

e) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

f) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni uli-

cy Wojska Polskiego, jednak nie 
mniej niď 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

g) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 

leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

19. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 6, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14661 – Poz.  2510 

 

1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-
terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, 
d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – maksymalnie 3 

kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia 
jako poddasze uďytkowe, 

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

d) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczających pozo-
stałe tereny komunikacji, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

f) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 
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6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

20. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 7, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć budynków wielorodzinnych 
o formie, gabarytach oraz skali odpo-
wiadającej zabudowie jednorodzinnej, tj. 
zawierających maksymalnie 4 mieszka-
nia oraz o łącznej powierzchni we-
wnćtrznej – maksymalnie 400 m2, 

c) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

d) lokalizacjć usług podstawowych, 
e) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

f) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, w tym ostat-
nia jako poddasze uďytkowe, 

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

d) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 

niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni uli-
cy Wojska Polskiego, jednak nie 
mniej niď 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczających pozo-
stałe tereny komunikacji, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1,25 miejsca postojowego/1 
mieszkanie, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) dla terenów na których istnieje pomnik 

przyrody, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 
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h) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków po-
dział nieruchomoċci podlega ogranicze-
niom okreċlonym w § 10 niniejszej 
uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

21. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U 8, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej i bličnia-
czej, 

b) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-
wych usług komercyjnych nieuciąďli-
wych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, w tym ostat-
nia jako poddasze uďytkowe, 

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

d) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczających pozo-
stałe tereny komunikacji, 

– 3 m od pozostałych granic działki (nie 
dotyczy zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej), 

f) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 
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d) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „C” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

22. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW 1, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym (istniejąca zabudo-
wa).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć oraz remonty 

istniejących obiektów oraz lokalizacjć 
nowej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, za wyjątkiem wolno stojących gara-
ďy. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem 

obiektów kubaturowych, 
b) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
c) usługi podstawowe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych oraz usług pod-
stawowych w formie: 
– funkcji wbudowanej na kondygnacji 

parteru, przy czym powierzchnia 
wskazana pod taką formć zainwesto-
wania nie moďe przekroczyć – 20% 
powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 15% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak 
nie wićcej niď 300 m2, 

b) dopuszcza sić na istniejących budynkach 
zamianć dachu płaskiego na dwu- lub 
wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
30–45° lub dach mansardowy o trady-
cyjnych dla regionu kątach nachylenia 
połaci, 

c) wysokoċć istniejących budynków: 
– jak dotychczas, z wyjątkiem rozbu-

dowy dachu, mającej na celu popra-
wć bryły i proporcji istniejącego bu-
dynku, 

– dopuszcza sić wykorzystanie po-
mieszczeĉ powstałych w konstrukcji 
dachu jako poddasza uďytkowego, 

– wysokoċć budynku po przebudowie 
nie powinna wzrosnąć o wićcej niď to 
wynika z wysokoċci konstrukcji da-
chu, 

d) wysokoċć budynków usług komercyj-
nych – maksymalnie 9 m, 

e) wysokoċć ewentualnych nowych obiek-
tów mieszkalnych: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 4 kondygnacje nad-
ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

f) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,2, 

g) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historyczną zabudową miasta, 

h) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

i) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
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budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

j) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe / 1 
mieszkanie, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 5000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

c) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

23. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW 2, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-

mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem 

obiektów kubaturowych, 
b) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
c) usługi podstawowe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych oraz usług pod-
stawowych w formie: 
– funkcji wbudowanej na kondygnacji 

parteru, przy czym powierzchnia 
wskazana pod taką formć zainwesto-
wania nie moďe przekroczyć – 20% 
powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 15% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, jednak 
nie wićcej niď 300 m2, a budynek nie 
bćdzie wyďszy niď 2 kondygnacje 
nadziemne, 

b) wysokoċć ewentualnych nowych obiek-
tów mieszkalnych: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 4 kondygnacje nad-
ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

c) dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
podziemną lub czćċciowo zagłćbioną – 
dopuszcza sić wyniesienie takiej kondy-
gnacji o maksymalnie 1,5 m ponad po-
ziom terenu, 

d) parametry dachu dla ewentualnych no-
wych obiektów: 
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– dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45°lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,5, 

f) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

g) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe/1 miesz-
kanie, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 30 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

24. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW 3, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym (istniejąca zabudo-
wa).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć oraz remonty 

istniejących obiektów oraz lokalizacjć 
nowej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
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cjć, za wyjątkiem wolno stojących gara-
ďy. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych tylko w formie 
funkcji wbudowanej na kondygnacji par-
teru, przy czym powierzchnia wskazana 
pod taką formć zainwestowania nie mo-
ďe przekroczyć 20% powierzchni we-
wnćtrznej budynku, w którym jest zloka-
lizowana, 

b) wysokoċć istniejących budynków – jak 
dotychczas, 

c) parametry dachu – jak dotychczas, 
d) wysokoċć ewentualnych nowych bu-

dynków, parametry dachu itp. powinny 
nawiązywać do istniejącej na tym tere-
nie zabudowy, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe / 1 
mieszkanie, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 

wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

25. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW 4, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym (istniejąca zabudo-
wa).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć oraz remonty 

istniejących obiektów oraz lokalizacjć 
nowej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, za wyjątkiem wolno stojących gara-
ďy. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem 

obiektów kubaturowych, 
b) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
c) usługi podstawowe. 
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3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych oraz usług pod-
stawowych w formie: 
– funkcji wbudowanej na kondygnacji 

parteru, przy czym powierzchnia 
wskazana pod taką formć zainwesto-
wania nie moďe przekroczyć – 20% 
powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 15% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, a budynki 
nie bćdą wyďsze niď 12 m, 

b) dopuszcza sić na istniejących budynkach 
zamianć dachu płaskiego na dwu- lub 
wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
30–45° lub dach mansardowy o trady-
cyjnych dla regionu kątach nachylenia 
połaci, 

c) wysokoċć istniejących budynków: 
– jak dotychczas, z wyjątkiem rozbu-

dowy dachu, mającej na celu popra-
wć bryły i proporcji istniejącego bu-
dynku, 

– dopuszcza sić wykorzystanie po-
mieszczeĉ powstałych w konstrukcji 
dachu jako poddasza uďytkowego, 

– wysokoċć budynku po przebudowie 
nie powinna wzrosnąć o wićcej niď to 
wynika z wysokoċci konstrukcji da-
chu, 

d) wysokoċć ewentualnych nowych obiek-
tów mieszkalnych: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 4 kondygnacje nad-
ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,5, 

f) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historyczną zabudową miasta, 

g) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicz-
nych, 

h) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 5 m od osi linii elektroenergetycz-
nych ċredniego napićcia (dotyczy je-
dynie budynków mieszkalnych lokali-

zowanych w pobliďu istniejących linii 
elektroenergetycznych), 

i) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe/1 miesz-
kanie, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 5000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 30 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
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– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

26. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW 5, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 

27. Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charakte-
rze wielorodzinnym.  
1) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-

mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi sportu i rekreacji z wykluczeniem 

obiektów kubaturowych, 
b) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
c) usługi podstawowe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych oraz usług pod-
stawowych w formie funkcji wbudowa-
nej na kondygnacji parteru, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekroczyć – 
20% powierzchni wewnćtrznej budynku, 
w którym jest zlokalizowana, 

b) wysokoċć istniejących budynków – jak 
dotychczas, 

c) wysokoċć ewentualnych nowych obiek-
tów mieszkalnych: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 4 kondygnacje nad-
ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– dopuszcza sić dodatkowo kondygna-
cjć podziemną lub czćċciowo zagłć-
bioną – dopuszcza sić wyniesienie ta-
kiej kondygnacji o maksymalnie 1,5 
m ponad poziom terenu, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45°lub 

dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,2, 

f) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

g) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe/1 miesz-
kanie, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 
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c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 
10 niniejszej uchwały, 

f) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 30 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

28. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW 6, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym (istniejąca zabudo-
wa).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 

a) przebudowć, rozbudowć oraz remonty 
istniejących obiektów oraz lokalizacjć 
nowej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, za wyjątkiem wolnostojących gara-
ďy. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych tylko w formie 
funkcji wbudowanej na kondygnacji par-
teru, przy czym powierzchnia wskazana 
pod taką formć zainwestowania nie mo-
ďe przekroczyć 20% powierzchni we-
wnćtrznej budynku, w którym jest zloka-
lizowana, 

b) wysokoċć istniejących budynków – jak 
dotychczas, 

c) parametry dachu – jak dotychczas, 
d) wysokoċć ewentualnych nowych bu-

dynków, parametry dachu itp. powinny 
nawiązywać do istniejącej na tym tere-
nie zabudowy, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 

komunikacji wewnćtrznej, 
– 5 m od osi linii elektroenergetycznych 

ċredniego napićcia (dotyczy jedynie 
budynków mieszkalnych lokalizowa-
nych w pobliďu istniejących linii elek-
troenergetycznych), 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów mieszkalnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe/1 miesz-
kanie, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
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obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

29. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 1, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne (istniejąca zabudowa) 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-

wych usług komercyjnych nieuciąďli-
wych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – jak dotychczas,  
b) parametry dachu – jak dotychczas, 
c) w przypadku braku oznaczenia na ry-

sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpującą nieprzekraczalną li-
nić zabudowy w odległoċci 8 m 
od istniejącej krawćdzi jezdni drogi wo-
jewódzkiej, jednak nie mniej niď 4 m od 
linii rozgraniczających tereny komunika-
cji, 

d) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług,  
– 1 stanowisko / 1 mieszkanie. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 
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– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

30. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 2, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-

wych usług komercyjnych nieuciąďli-
wych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej, przy czym powierzchnia wskaza-
na pod taką formć zainwestowania nie 
moďe przekroczyć 20% powierzchni we-
wnćtrznej budynku, w którym jest zloka-
lizowana, 

b) wysokoċć istniejących budynków: 
– jak dotychczas, z wyjątkiem rozbu-

dowy dachu, mającej na celu popra-
wć bryły i proporcji istniejącego bu-
dynku, 

– dopuszcza sić wykorzystanie po-
mieszczeĉ powstałych w konstrukcji 
dachu jako poddasza uďytkowego, 

– wysokoċć budynku po przebudowie 
nie powinna wzrosnąć o wićcej niď to 
wynika z wysokoċci konstrukcji da-
chu, 

c) dopuszcza sić na istniejących budynkach 
zamianć dachu płaskiego na dwu- lub 
wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
30–45° lub dach mansardowy o trady-
cyjnych dla regionu kątach nachylenia 
połaci, 

d) linia zabudowy – jak dotychczas, 
e) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-

ne miejsca postojowe w iloċci: 

– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– 1 stanowisko / 1 mieszkanie. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki – teren naleďy zagospodarować w 
sposób zorganizowany – wg jednego 
projektu, obejmującego cały teren lub 
całą nieruchomoċć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

31. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 3, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
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Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-
wych usług komercyjnych nieuciąďli-
wych, 

c) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
usług komercyjnych, w tym wydzielanie 
działek pod taką funkcjć, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) lokalizacja usług podstawowych, 
b) lokalizacja usług sportu i rekreacji z wy-

kluczeniem obiektów kubaturowych. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych w formie: 
– funkcji wbudowanej, przy czym po-

wierzchnia wskazana pod taką formć 
zainwestowania nie moďe przekro-
czyć 30% powierzchni wewnćtrznej 
budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

– osobnego obiektu, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna budynku nie 
moďe przekroczyć 20% powierzchni 
wewnćtrznej wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, budynek 
nie bćdzie wyďszy niď istniejące na 
tym terenie budynki, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,2, 

f) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległoċci 4 m od linii rozgraniczają-
cej tereny komunikacji wewnćtrznej, 

g) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług, 
– 1 stanowisko/1 mieszkanie. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
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zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

c) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

32. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 4, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć w budynkach mieszkanio-

wych usług komercyjnych nieuciąďli-
wych, 

c) lokalizacjć wolno stojących obiektów 
usług komercyjnych, w tym wydzielanie 
działek pod taką funkcjć, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 

taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,0, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczających tere-
nów komunikacji wewnćtrznej, 

f) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług,  
– 1 stanowisko / 1 mieszkanie. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 
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d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

c) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

33. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 5, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) obiekty naleďy realizować w formie 
zwartej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej z nastćpującym podziałem 
funkcjonalnym: 
– na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w kaďdym budynku naleďy umieċcić 
tylko usługi komercyjne, w szczegól-
noċci związane z handlem i gastro-
nomią, ewentualnie usługi podsta-
wowe. Dopuszcza sić takďe komuni-
kacjć, tj. przejazdy, bramy wjazdowe, 
klatki schodowe itp.,- z wykluczeniem 
miejsc postojowych,  

– w kaďdym budynku nie mniej niď 30% 
powierzchni uďytkowej bćdzie wska-
zane pod usługi komercyjne oraz nie 
mniej 50% pod mieszkalnictwo wielo-
rodzinne, 

c) wysokoċć budynków – maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, jednak 
nie wićcej niď 22 m, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nieprzekraczalne linie zabudo-
wy: 
– w odległoċci 6 m od linii rozgranicza-

jących tereny komunikacji publicznej, 
jednak nie mniej niď odległoċci okre-
ċlone w odpowiednich przepisach 
prawa dotyczących dróg publicznych, 

– w odległoċci 4 m od linii rozgranicza-
jącej tereny komunikacji wewnćtrz-
nej, 

f) dopuszcza sić wydzielenie w bezpoċred-
nim sąsiedztwie torów kolejowych strefy 
lokalizacji urządzeĉ ochrony przed hała-
sem i wibracjami,  

g) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług, 
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– 1 stanowisko / 1 mieszkanie. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

c) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

34. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 6, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-

liwych, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoċci 4 m od linii rozgraniczają-
cej tereny komunikacji wewnćtrznej, 

f) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług, 
– 1 stanowisko/1 mieszkanie. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 
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4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

35. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 7, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-

liwych, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoċci 4 m od linii rozgraniczają-
cej tereny komunikacji wewnćtrznej, 

f) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
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– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– 1 stanowisko/1 mieszkanie. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

i) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 

a) docelowa powierzchnia działki powstałej 
na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

36. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 8, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-

liwych, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

c) obiekty naleďy realizować z nastćpują-
cym podziałem funkcjonalnym: 
– na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w kaďdym budynku naleďy umieċcić 
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tylko usługi komercyjne, w szczegól-
noċci związane z handlem i gastro-
nomią, ewentualnie usługi podsta-
wowe. Dopuszcza sić takďe komuni-
kacjć, tj. przejazdy, bramy wjazdowe, 
klatki schodowe itp., – z wyklucze-
niem miejsc postojowych,  

– w kaďdym budynku nie mniej niď 30% 
powierzchni uďytkowej bćdzie wska-
zane pod usługi, 

d) wysokoċć budynków maksymalnie 4 
kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

e) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

f) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci – dopusz-
cza sić zabudowć na granicy działki, 

g) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług, 
– 1 stanowisko / 1 mieszkanie. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-

ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

l) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przy-
ległej. 
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6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

37. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 9, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-

liwych, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) obiekty naleďy realizować z nastćpują-
cym podziałem funkcjonalnym: 
– na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w kaďdym budynku naleďy umieċcić 
tylko usługi komercyjne, w szczegól-
noċci związane z handlem i gastro-
nomią, ewentualnie usługi podsta-
wowe, dopuszcza sić takďe komuni-
kacjć, tj. przejazdy, bramy wjazdowe, 
klatki schodowe itp., – z wyklucze-
niem miejsc postojowych,  

– w kaďdym budynku nie mniej niď 30% 
powierzchni uďytkowej bćdzie wska-
zane pod usługi, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni uli-
cy Wojska Polskiego, jednak nie 
mniej niď 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, 

– od pozostałych terenów komunikacji 
dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki, 

f) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług, 
– 1 stanowisko/1 mieszkanie. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 
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h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

38. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 10, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-

liwych, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,0, 

e) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni uli-

cy Wojska Polskiego, jednak nie 
mniej niď 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, 

– od pozostałych terenów komunikacji 
dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki, 

f) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko / 50 m2 powierzchni 

uďytkowej usług, 
– 1 stanowisko / 1 mieszkanie. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14682 – Poz.  2510 

 

ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków po-
dział nieruchomoċci podlega ogranicze-

niom okreċlonym w § 10 niniejszej 
uchwały. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

39. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 11, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-

liwych, 
c) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 

wydzielanie działek pod taką funkcjć, 
d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,2, 

d) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni uli-

cy Wojska Polskiego, jednak nie 
mniej niď 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, 

– od pozostałych terenów komunikacji 
dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki, 

e) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 
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– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– 1 stanowisko/1 mieszkanie. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

c) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 

– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

40. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 12, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć zabudowy usługowej, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) wysokoċć budynków – maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, jednak 
nie wićcej niď 22 m, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoċci 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji wewnćtrznej, 

e) dopuszcza sić wydzielenie w bezpoċred-
nim sąsiedztwie torów kolejowych strefy 
lokalizacji urządzeĉ ochrony przed hała-
sem i wibracjami,  

f) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćd-
ne miejsca postojowe w iloċci: 

– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni uďyt-
kowej usług, 

– 1 stanowisko/1 mieszkanie. 
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Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

c) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

41. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U 13, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-
terze wielorodzinnym oraz usługi komer-
cyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-

liwych, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi podstawo-
we. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) obiekty naleďy realizować z nastćpują-
cym podziałem funkcjonalnym: 
– na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w kaďdym budynku naleďy umieċcić 
tylko usługi komercyjne, w szczegól-
noċci związane z handlem i gastro-
nomią, ewentualnie usługi podsta-
wowe. Dopuszcza sić takďe komuni-
kacjć, tj. przejazdy, bramy wjazdowe, 
klatki schodowe itp., – z wyklucze-
niem miejsc postojowych,  

– w kaďdym budynku nie mniej niď 30% 
powierzchni uďytkowej bćdzie wska-
zane pod usługi, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 4 kon-
dygnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub be-
tonową, ewentualnie innym materiałem 
imitującym dachówkć – w kolorze czer-
wonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza sić odstćpstwo od ww. zasad na 
maksymalnie 20% powierzchni dachu 
oraz dla takich elementów jak: baszty, 
wieďe, dominanty itp., 

e) w przypadku braku oznaczenia na rysunku 
planu linii zabudowy, przy lokalizacji bu-
dynków lub ich czćċci naleďy zachować na-
stćpujące nieprzekraczalne linie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni drogi 

wojewódzkiej, jednak nie mniej niď 4 m 
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od linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, 

– od pozostałych terenów komunikacji 
dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki, 

f) dla inwestycji naleďy zapewnić niezbćdne 
miejsca postojowe w iloċci: 
– 1 stanowisko/50 m2 powierzchni uďyt-

kowej usług, 
– 1 stanowisko/1 mieszkanie. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 

obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

42. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego (obecny ho-
tel Polanica).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. hotelu 
wraz z infrastrukturą, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, w 
tym garaďy wielopoziomowych wraz z 
niezbćdną infrastrukturą, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikacjć, z 
wykluczeniem wolno stojących garaďy, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią, 
b) usługi podstawowe związane z ochroną 

zdrowia, 
c) usługi komercyjne nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej, przy czym powierzchnia wskaza-
na pod taką formć zainwestowania nie 
moďe przekroczyć – 20% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest 
zlokalizowana, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej, przy czym powierzchnia wskaza-
na pod taką formć zainwestowania nie 
moďe przekroczyć – 20% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest 
zlokalizowana, 
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c) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią w formie funkcji wbudowanej, przy 
czym powierzchnia wskazana pod taką 
formć zainwestowania nie moďe prze-
kroczyć 5% powierzchni wewnćtrznej 
budynku, w którym jest zlokalizowana, 

d) wysokoċć istniejących budynków hote-
lowych: 
– jak dotychczas, z wyjątkiem rozbu-

dowy dachu, mającej na celu popra-
wć bryły i proporcji istniejącego bu-
dynku, 

– dopuszcza sić wykorzystanie po-
mieszczeĉ powstałych w konstrukcji 
dachu jako poddasza uďytkowego, 

– wysokoċć budynku po przebudowie 
nie powinna wzrosnąć o wićcej niď 9 
m liczone od dotychczasowego 
gzymsu do projektowanej najwyďszej 
kalenicy dachu, 

e) dopuszcza sić na istniejących budynkach 
zamianć dachu płaskiego na dwu- lub 
wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
30–45° lub dach mansardowy o trady-
cyjnych dla regionu kątach nachylenia 
połaci, 

f) wysokoċć ewentualnych nowych obiek-
tów związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 5 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym ostatnia jako pod-
dasze uďytkowe, 

g) parametry dachu: 
– dach dwu- lub wielospadowy o kącie 

nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

h) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie 
– materiału uďytego na elewacji – zaleca 
sić kamienne okładziny przynajmniej na 
kondygnacji parteru oraz piwnicy 
i podmurówce, 

i) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– od strony sąsiadującej z terenami o 
funkcji wiodącej innej niď komunika-
cja dopuszcza sić zabudowć na gra-

nicy działki (z zachowaniem przepi-
sów budowlanych dot. ograniczenia 
dostćpu do ċwiatła), 

j) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 70% powierzchni dział-
ki, pod warunkiem lokalizacji wielopo-
ziomowego parkingu i zapewnieniu od-
powiedniej iloċci miejsc postojowych, 

k) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki – teren naleďy zagospodarować w 
sposób zorganizowany – wg jednego 
projektu, obejmującego cały teren lub 
całą nieruchomoċć, 
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b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

43. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego. 
(istniejące obiekty hotelu Europa). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. hote-
le, pensjonaty, itp., 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią, 
b) usługi podstawowe związane z ochroną 

zdrowia, 
c) usługi sportu i rekreacji, 
d) usługi komercyjne nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komer-
cyjnych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej, przy czym powierzchnia wskaza-
na pod taką formć zainwestowania nie 
moďe przekroczyć – 20% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest 
zlokalizowana, 

c) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

d) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 5% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

e) dopuszcza sić realizacjć usług sportu i 
rekreacji w formie funkcji wbudowanej 

lub w formie osobnego obiektu – przy 
czym kubatura osobnego budynku nie 
moďe przekroczyć 30% kubatury wszyst-
kich budynków zlokalizowanych na 
działce, 

f) wysokoċć istniejących budynków: 
– jak dotychczas, z wyjątkiem rozbu-

dowy dachu, mającej na celu popra-
wć bryły i proporcji istniejącego bu-
dynku oraz podwyďszenia niďszych 
budynków od strony deptaka, 

– dopuszcza sić wykorzystanie po-
mieszczeĉ powstałych w konstrukcji 
dachu jako poddasza uďytkowego, 

– wysokoċć budynków po przebudowie 
powinna wynosić maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

g) dopuszcza sić na istniejących budynkach 
zamianć dachu płaskiego na dwu- lub 
wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
30–45° lub dach mansardowy o trady-
cyjnych dla regionu kątach nachylenia 
połaci, 

h) wysokoċć ewentualnych nowych obiek-
tów związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 4 kondygnacje nad-
ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

i) parametry dachu: 
– dach dwu- lub wielospadowy o kącie 

nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

j) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny przynajm-
niej na kondygnacji parteru oraz piw-
nicy i podmurówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 45 m, 

k) dopuszcza sić budowć łączników po-
mićdzy budynkami pod warunkiem 
spełnienia nastćpujących warunków: 
– forma i skala łącznika powinna pod-

kreċlać dominujący charakter brył łą-
czonych budynków, tzn. łącznik po-
winien być niďszy przynajmniej o jed-
ną kondygnacjć od niďszego z łączo-
nych budynków, 

– materiał uďyty na elewacjć łączników 
oraz jego kolor, faktura powinien wy-
račnie odróďniać ten element od łą-
czonych budynków – zaleca sić szkło, 
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– w linii elewacji łącznik powinien za-
chować przesunićcie co najmniej 2 m 
w stosunku do łączonych obiektów, 

– długoċć budynków (wraz z łącznika-
mi) nie przekroczy w kaďdym kierun-
ku 120 m, 

l) dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki (z zachowaniem przepisów bu-
dowlanych dot. ograniczenia dostćpu do 
ċwiatła dla innych nieruchomoċci), 

m) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 75% powierzchni dział-
ki, pod warunkiem zapewnienia odpo-
wiedniej iloċci miejsc postojowych, 

n) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych - minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-

nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki – teren naleďy zagospodarować w 
sposób zorganizowany – wg jednego 
projektu, obejmującego cały teren lub 
całą nieruchomoċć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

44. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. hote-
le, pensjonaty, itp., 

b) lokalizacjć zabudowy usługowej związa-
nej z obsługą ruchu turystycznego, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią, 
b) usługi sportu i rekreacji, 
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c) usługi podstawowe związane z ochroną 
zdrowia, 

d) usługi komercyjne nieuciąďliwe. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komer-
cyjnych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej, przy czym powierzchnia wskaza-
na pod taką formć zainwestowania nie 
moďe przekroczyć – 20% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest 
zlokalizowana, 

c) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

d) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 20% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

e) dopuszcza sić realizacjć usług sportu 
i rekreacji w formie funkcji wbudowanej 
lub w formie osobnego obiektu – przy 
czym kubatura osobnego budynku nie 
moďe przekroczyć 30% kubatury wszyst-
kich budynków zlokalizowanych na 
działce, 

f) wysokoċć budynków: 
– dla nowych obiektów związanych z 

obsługą ruchu turystycznego mak-
symalnie 4 kondygnacje nadziemne, 
w tym ostatnia jako poddasze uďyt-
kowe, 

– dla pozostałych obiektów – maksy-
malnie 15 m, 

g) dach dwu- lub wielospadowy o kącie 
nachylenia połaci 30–45° lub dach man-
sardowy o tradycyjnych dla regionu ką-
tach nachylenia połaci, kryty dachówką 
ceramiczną lub betonową, ewentualnie 
innym materiałem imitującym dachów-
kć – w kolorze czerwonym tradycyjnym, 

h) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny przynajm-
niej na kondygnacji parteru oraz piw-
nicy i podmurówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 35 m, 

i) do obliczania wskačnika powierzchni zie-
lonej działki, okreċlonego dla poszcze-
gólnych stref, w stosownych przepisach 
§ 11 niniejszej uchwały, wlicza sić są-
siednie tereny oznaczone symbolem US, 

j) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe / 4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału (obejmująca czćċć 
wskazaną pod zabudowć oraz np. czćċć 
usług sportu i rekreacji na zapleczu) nie 
bćdzie mniejsza niď 5000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 50 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
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równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

45. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT 4, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. hote-
le, pensjonaty, itp., 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią, 
b) usługi podstawowe związane z ochroną 

zdrowia, 
c) usługi komercyjne nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komer-
cyjnych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej, przy czym powierzchnia wskaza-
na pod taką formć zainwestowania nie 
moďe przekroczyć – 20% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest 
zlokalizowana, 

c) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

d) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 10% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

e) wysokoċć nowych obiektów: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 4 kondygnacje nad-
ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

f) parametry dachu: 
– dach dwu- lub wielospadowy o kącie 

nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

g) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny przynajm-
niej na kondygnacji parteru oraz piw-
nicy i podmurówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 35 m, 

h) dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki (z zachowaniem przepisów bu-
dowlanych dot. ograniczenia dostćpu do 
ċwiatła dla innych nieruchomoċci), 

i) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 100% powierzchni 
działki, 

j) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 
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c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki (teren na-
leďy zagospodarować w sposób zorgani-
zowany – wg jednego projektu, obejmu-
jącego cały teren lub całą nierucho-
moċć), 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

46. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT 5, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. hote-
le, pensjonaty, itp., 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią, 
b) usługi podstawowe związane z ochroną 

zdrowia, 
c) usługi sportu i rekreacji, 
d) usługi komercyjne nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej, przy czym powierzchnia wskaza-
na pod taką formć zainwestowania nie 
moďe przekroczyć – 20% powierzchni 
wewnćtrznej budynku, w którym jest 
zlokalizowana, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

c) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 20% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

d) dopuszcza sić realizacjć usług sportu 
i rekreacji w formie funkcji wbudowanej 
lub w formie osobnego obiektu – przy 
czym kubatura osobnego budynku nie 
moďe przekroczyć 30% kubatury wszyst-
kich budynków zlokalizowanych na 
działce, 

e) wysokoċć budynków: 
– dla nowych obiektów związanych 

z obsługą ruchu turystycznego mini-
malnie 2 kondygnacje nadziemne, w 
tym ostatnia jako poddasze uďytko-
we, jednak nie wićcej niď 4 kondy-
gnacje nadziemne, w tym ostatnia ja-
ko poddasze uďytkowe, 

– dla pozostałych obiektów – maksy-
malnie 15 m, 

f) dach dwu- lub wielospadowy o kącie 
nachylenia połaci 30–45° lub dach man-
sardowy o tradycyjnych dla regionu ką-
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tach nachylenia połaci, kryty dachówką 
ceramiczną lub betonową, ewentualnie 
innym materiałem imitującym dachów-
kć – w kolorze czerwonym tradycyjnym, 

g) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny przynajm-
niej na kondygnacji parteru oraz piw-
nicy i podmurówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 35 m, 

h) do obliczania wskačnika powierzchni zie-
lonej działki, okreċlonego dla poszcze-
gólnych stref w stosownych przepisach 
§ 11 niniejszej uchwały wlicza sić są-
siednie tereny oznaczone symbolem US, 

i) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 

obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału (obejmująca czćċć 
wskazaną pod zabudowć oraz np. czćċć 
usług sportu i rekreacji na zapleczu) nie 
bćdzie mniejsza niď 5000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 50 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

47. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT/U 1, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego oraz usługi 
komercyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć reprezentacyjnych obiektów 

i usług związanych z obsługą kuracjuszy 
oraz ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, 
domy wycieczkowe, schroniska, schro-
niska młodzieďowe, restauracje, itp., 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
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ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

c) obiekty naleďy realizować z nastćpują-
cym podziałem funkcjonalnym: 
– na kaďdej działce nie mniej niď 30% 

powierzchni wewnćtrznej budynków 
naleďy przeznaczyć na usługi związa-
ne z obsługą kuracjuszy oraz ruchu 
turystycznego,  

– na kaďdej działce nie mniej niď 20% 
powierzchni wewnćtrznej budynków 
naleďy przeznaczyć na usługi komer-
cyjne, 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,3, 

e) wysokoċć budynków – minimalnie 
2 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 
4 kondygnacje nadziemne, 

f) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny na kondy-
gnacji parteru oraz piwnicy i podmu-
rówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 35 m, 

g) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 6 m od linii rozgraniczających tereny 
komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 

Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

l) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
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c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

48. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT/U 2, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego oraz usługi 
komercyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć reprezentacyjnych obiektów 

związanych z obsługą kuracjuszy oraz 
ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, 
domy wycieczkowe, schroniska, schro-
niska młodzieďowe itp., 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 

powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

b) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy wynosi 1,3, 

c) obiekty naleďy realizować z nastćpują-
cym podziałem funkcjonalnym: 
– na kaďdej działce nie mniej niď 30% 

powierzchni wewnćtrznej budynków 
naleďy przeznaczyć na usługi związa-
ne z obsługą kuracjuszy oraz ruchu 
turystycznego,  

– na kaďdej działce nie mniej niď 20% 
powierzchni wewnćtrznej budynków 
naleďy przeznaczyć na usługi komer-
cyjne, 

d) wysokoċć budynków: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalna – 
2 kondygnacje nadziemne, maksy-
malnie 4 kondygnacje nadziemne, 

– dla obiektów pomocniczych oraz 
ewentualnych budynków usługowych 
– maksymalnie 12 m, 

e) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny na kondy-
gnacji parteru oraz piwnicy i podmu-
rówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 35 m, 

f) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 8 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

g) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 
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c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

49. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT/U 3, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego oraz usługi 
komercyjne.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć reprezentacyjnych obiektów 

związanych z obsługą kuracjuszy oraz 
ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, 
domy wycieczkowe, schroniska, schro-
niska młodzieďowe itp., 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 

powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, przy czym powierzchnia 
przeznaczona pod mieszkalnictwo nie 
moďe przekroczyć 30% powierzchni we-
wnćtrznej projektowanych obiektów, 
jednak nie wićcej niď 200 m2, 

b) zabudowć naleďy realizować w formie 
budynków o maksymalnej powierzchni 
zabudowy 200 m2 (przy zachowaniu 
wskačnika powierzchni zielonej, okre-
ċlonej dla kaďdej ze stref ochronnych 
obszaru uzdrowiska), 

c) wysokoċć budynków: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, 

– dla obiektów pomocniczych oraz 
ewentualnych budynków usługowych 
– maksymalnie 12 m, 

d) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny na kondy-
gnacji parteru oraz piwnicy i podmu-
rówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 35 m, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14696 – Poz.  2510 

 

e) dopuszcza sić budowć łączników po-
mićdzy budynkami pod warunkiem 
spełnienia nastćpujących warunków: 
– forma i skala łącznika powinna pod-

kreċlać dominujący charakter brył łą-
czonych budynków, tzn. łącznik po-
winien być niďszy przynajmniej o jed-
ną kondygnacjć od niďszego z łączo-
nych budynków, 

– materiał uďyty na elewacjć łączników 
oraz jego kolor, faktura powinien wy-
račnie odróďniać ten element od łą-
czonych budynków – zaleca sić szkło, 

– w linii elewacji łącznik powinien za-
chować przesunićcie co najmniej 2 m 
w stosunku do łączonych obiektów, 

długoċć budynków (wraz z łącznikami) 
nie przekroczy w kaďdym kierunku 
120 m, 

f) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy – 4 m od linii rozgranicza-
jącej tereny komunikacji wewnćtrznej, 

g) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów związanych z obsługą 

ruchu turystycznego – minimalnie 
1 miejsce postojowe/4 łóďka, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 2000 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

50. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT/U 4, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego oraz usługi 
komercyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego wraz z in-
frastrukturą, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi podstawowe, 
b) usługi sportu i rekreacji, 
c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią. 
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3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-
wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na,  

c) dopuszcza sić realizacjć usług sportu i 
rekreacji oraz mieszkalnictwa powiąza-
nego z prowadzoną działalnoċcią na za-
sadach okreċlonych dla funkcji uzupeł-
niającej, zawartych w § 2 niniejszej 
uchwały, 

d) obiekty naleďy realizować z nastćpują-
cym podziałem funkcjonalnym: 
– w parterach w czćċciach budynków 

przylegających bezpoċrednio do cią-
gu KPW 2, jak równieď od strony dep-
taka naleďy zlokalizować usługi ko-
mercyjne, 

– w parterach budynków wyklucza sić 
lokalizacjć funkcji: mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalno-
ċcią, 

– w kaďdym budynku nie mniej niď 40% 
powierzchni wewnćtrznej bćdzie 
wskazane pod usługi komercyjne,  

e) wysokoċć budynków – maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne, jednak nie 
wićcej niď 20 m, przy czym ostatnią kon-
dygnacjć naleďy zrealizować jako pod-
dasze uďytkowe, 

f) parametry dachu: 
– dach skoċny o kącie nachylenia poła-

ci 30–45° lub dach mansardowy o 
tradycyjnych dla regionu kątach na-
chylenia połaci kryty dachówką ce-
ramiczną lub betonową ewentualnie 
innym materiałem imitującym da-
chówkć – w kolorze czerwonym tra-
dycyjnym, dopuszcza sić takďe takie 
pokrycie dachowe jak kamieĉ, szkło, 

– dopuszcza sić odstćpstwo od ww. za-
sad na maksymalnie 20% powierzch-
ni dachu, 

g) w zakresie linii zabudowy przy lokalizo-
waniu budynków lub ich czćċci naleďy 
zachować nastćpujące linie zabudowy: 
– obowiązującą linić zabudowy, wska-

zaną na rysunku planu, 
– nieprzekraczalną linić zabudowy, 

oznaczoną na rysunku planu (do-
puszcza sić przekroczenie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy poza wyjątka-
mi okreċlonymi w § 2 niniejszej 
uchwały takďe w przypadku budowy 
mićdzy budynkami zlokalizowanymi 
na terenach MT/U 4 przekrycia, zada-
szenia, przeszklenia nad ciągiem  
KPW 2), 

h) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 60% powierzchni dział-
ki, 

i) dopuszcza sić wspólne zagospodarowa-
nie wraz z sąsiednimi terenami oznaczo-
nymi symbolami MT/U 4 i KPW 2, w tym 
dopuszcza sić liczenie powierzchni zie-
lonej wspólnie dla obu terenów MT/U 4 i 
terenu KPW 2, 

j) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na posesji własnej inwe-
stora, dopuszcza sić lokalizacje jedno-
kondygnacyjnego parkingu podziemne-
go takďe pod ciągiem pieszym KWP 2. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 
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i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

l) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) podział zgodny z liniami rozgraniczają-

cymi okreċlonymi na rysunku planu, za-
leca sić zainwestowanie terenów MT/U 
4 oraz KPW 2 przez jeden podmiot, do-
puszcza sić aby tereny MT/U 4 i KPW 2 
stanowiły jedną działkć. 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przy-
ległej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

51. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MT/U 5, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obiekty i usługi związane 

z obsługą ruchu turystycznego oraz usługi 
komercyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego wraz z in-
frastrukturą, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąď-
liwych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi podstawowe, 

b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-
ną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług podsta-

wowych w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni wewnćtrz-
nej budynku, w którym jest zlokalizowa-
na, 

b) dopuszcza sić realizacjć oraz mieszkal-
nictwa powiązanego z prowadzoną dzia-
łalnoċcią na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, zawartych w § 2 
niniejszej uchwały,  

c) obiekty naleďy realizować z nastćpują-
cym podziałem funkcjonalnym: 
– w parterach w czćċciach budynków 

przylegających bezpoċrednio do cią-
gu KPW 2 naleďy zlokalizować usługi 
komercyjne, 

– w parterach budynków wyklucza sić 
lokalizacjć funkcji: mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalno-
ċcią. 

d) wysokoċć budynków – maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, jednak nie 
wićcej niď 20 m, przy czym ostatnią kon-
dygnacjć naleďy zrealizować jako pod-
dasze uďytkowe, 

e) parametry dachu: 
– dach skoċny o kącie nachylenia poła-

ci 30–45° lub dach mansardowy 
o tradycyjnych dla regionu kątach 
nachylenia połaci kryty dachówką ce-
ramiczną lub betonową ewentualnie 
innym materiałem imitującym da-
chówkć – w kolorze czerwonym tra-
dycyjnym, dopuszcza sić takďe takie 
pokrycie dachowe jak kamieĉ, szkło, 

– dopuszcza sić odstćpstwo od ww. za-
sad na maksymalnie 20% powierzch-
ni dachu, 

f) w zakresie linii zabudowy przy lokalizo-
waniu budynków lub ich czćċci naleďy 
zachować nastćpujące linie zabudowy: 
– nieprzekraczalną linić zabudowy, 

oznaczoną na rysunku planu (do-
puszcza sić przekroczenie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy poza wyjątka-
mi okreċlonymi w § 2 niniejszej 
uchwały takďe w przypadku budowy 
mićdzy budynkami zlokalizowanymi 
na terenach MT/U 5 przekrycia, zada-
szenia, przeszklenia nad ciągiem KPW 
2), 

– w przypadku braku oznaczenia nie-
przekraczalnej linii zabudowy naleďy 
zastosować odległoċci okreċlone w 
odpowiednich aktach prawa w szcze-
gólnoċci w zakresie odległoċci 
od dróg publicznych, 

g) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
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nić zabudowy na 80% powierzchni dział-
ki, 

h) dopuszcza sić wspólne zagospodarowa-
nie wraz z sąsiednimi terenami oznaczo-
nymi symbolami MT/U 5 i KPW 2, w tym 
dopuszcza sić liczenie powierzchni zie-
lonej wspólnie dla obu terenów MT/U 5 i 
terenu KPW 2, 

i) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na posesji własnej inwe-
stora; dopuszcza sić lokalizacje jedno-
kondygnacyjnego parkingu podziemne-
go takďe pod ciągiem pieszym KWP 2. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 

zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) podział zgodny z liniami rozgraniczają-

cymi okreċlonymi na rysunku planu, za-
leca sić zainwestowanie terenów MT/U 5 
oraz KPW 2 przez jeden podmiot, do-
puszcza sić, aby tereny MT/U 5 i KPW 2 
stanowiły jedną działkć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

52. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MI 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze zbiorowym niezwiązanym z obsługą 
ruchu turystycznego (istniejące budynki 
klasztorne).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów zamieszkania zbio-

rowego niezwiązanych z obsługą ruchu 
turystycznego, tj.: domy zakonne, domy 
rekolekcyjne, itp., 

b) lokalizacjć usług podstawowych, w tym 
wydzielanie działek pod taką funkcjć, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

e) lokalizacjć obiektów małej architektury 
kultu religijnego, tj.: kapliczki, krzyďe 
przydroďne, figury itp. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) usługi sportu i rekreacji. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
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a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-
cyjnych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej lub w formie osobnego 
obiektu – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna osobnego bu-
dynku nie moďe przekroczyć 30% po-
wierzchni wewnćtrznej projektowanych 
obiektów, jednak nie wićcej niď 150 m2, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług sportu 
i rekreacji na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

c) nowe obiekty powinny nawiązywać do 
istniejących obiektów klasztornych tak w 
zakresie: skali (budynki nie mogą być 
wyďsze od istniejących), jak i poszcze-
gólnych elementów budynku, tj. para-
metry dachu (kąt nachylenia połaci oraz 
rodzaj pokrycia dachowego), 

d) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niď odległoċci okreċlone w od-
powiednich przepisach prawa doty-
czących dróg publicznych, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

e) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki – teren naleďy zagospodarować w 
sposób zorganizowany – wg jednego 
projektu, obejmującego cały teren lub 
całą nieruchomoċć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

53. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MI 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze zbiorowym niezwiązanym z obsługą 
ruchu turystycznego (istniejące budynki in-
ternatu).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów zamieszkania zbio-

rowego niezwiązanych z obsługą ruchu 
turystycznego, tj.: internaty itp., 

b) przekształcenie istniejących budynków 
oraz lokalizacjć nowych obiektów usług 
podstawowych lub mieszkalnictwa wie-
lorodzinnego, z zachowaniem zasad 
okreċlonych w punkcie 3 niniejszego 
ustćpu, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) usługi sportu i rekreacji. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej lub w formie osobnego 
obiektu – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, przy czym po-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14701 – Poz.  2510 

 

wierzchnia wewnćtrzna osobnego bu-
dynku nie moďe przekroczyć 30% po-
wierzchni wewnćtrznej projektowanych 
obiektów, jednak nie wićcej niď 150 m2, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług sportu i 
rekreacji na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

c) wysokoċć nowych obiektów: 
– minimalna – 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

– maksymalna – 4 kondygnacje nad-
ziemne, w tym ostatnia jako podda-
sze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwu- lub wielospadowy o kącie 

nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla re-
gionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

e) projektowane budynki o wysokich walo-
rach architektonicznych, wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, w szczególnoċci w zakresie: 
– materiału uďytego na elewacji – zale-

ca sić kamienne okładziny przynajm-
niej na kondygnacji parteru oraz piw-
nicy i podmurówce, 

– skali obiektów – ďadna elewacja pro-
jektowanego budynku nie bćdzie 
szersza niď 35 m, 

f) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy – 4 m od linii rozgranicza-
jącej tereny komunikacji wewnćtrznej, 

g) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki – teren naleďy zagospodarować w 
sposób zorganizowany – wg jednego 
projektu, obejmującego cały teren lub 
całą nieruchomoċć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

54. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/ZL 1, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz obiekty zwią-
zane z gospodarka leśną.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) prowadzenie gospodarki leċnej mającej 

na celu utrzymanie i pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni leċnej na tym terenie, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi związane 
z obsługą ruchu turystycznego. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług związa-

nych z obsługą ruchu turystycznego tyl-
ko w formie funkcji wbudowanej – na 
zasadach okreċlonych dla funkcji uzu-
pełniającej, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 
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c) dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, kryty 
dachówką ceramiczną lub betonową, 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć – w kolorze czerwonym 
tradycyjnym, 

d) obsługa komunikacyjna terenu – jak do-
tychczas, 

e) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-

ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

55. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

c) wysokoċć nowych budynków maksy-
malnie 3 kondygnacje nadziemne, przy 
czym ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o 
kącie nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla regionu 
kątach nachylenia połaci, kryty dachów-
ką ceramiczną lub betonową, ewentual-
nie innym materiałem imitującym da-
chówkć – w kolorze czerwonym trady-
cyjnym, 

e) dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki, 

f) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 75% powierzchni dział-
ki. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
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a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

l) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

56. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne (istnie-

jące budynki usług handlu). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 

nieuciąďliwych, związanych z handlem, 
b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej strefy lokalizacji 
urządzeĉ ochrony przed hałasem i wi-
bracjami.  

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków maksymalnie 12 m, 
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, kryty 
dachówką ceramiczną lub betonową, 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć – w kolorze czerwonym 
tradycyjnym, 

c) ze wzglćdu na istniejące obiekty do-
puszcza sić zastosowanie dachu pła-
skiego, 

d) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– naleďy zachować istniejące linie za-

budowy od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji publicznej, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

e) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
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– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki – teren naleďy zagospodarować w 
sposób zorganizowany – wg jednego 

projektu, obejmującego cały teren lub 
całą nieruchomoċć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

57. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej strefy lokalizacji 
urządzeĉ ochrony przed hałasem i wi-
bracjami. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14705 – Poz.  2510 

 

e) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z historycznym krajobrazem miasta 
w zakresie skali budynków oraz materia-
łów uďytych na elewacji, 

f) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

g) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

h) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów usługowych – minimal-

nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki – teren 
naleďy zagospodarować w sposób zor-
ganizowany – wg jednego projektu, 
obejmującego cały teren lub całą nieru-
chomoċć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

58. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 4, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
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ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

c) wysokoċć budynków, dachy, linie zabu-
dowy – jak dotychczas, 

d) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 100% powierzchni 
działki. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

59. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 5, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, związanych z obsługą 
kuracjuszy i turystów, tj. restauracji, itp., 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) wysokoċć istniejących obiektów infra-
struktury technicznej, dachy, linie zabu-
dowy – jak dotychczas, 

c) dopuszcza sić przekształcenie obiektu 
zgodnie z funkcją wiodącą, 

d) wysokoċć nowych budynków maksy-
malnie 3 kondygnacje nadziemne, przy 
czym ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

e) dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, kryty 
dachówką ceramiczną lub betonową, 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć – w kolorze czerwonym 
tradycyjnym, 
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f) dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki, 

g) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 60% powierzchni dział-
ki. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

60. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 6, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, związanych z edukacją, 
handlem i wystawiennictwem, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) wysokoċć nowych budynków maksy-
malnie 12 m, 

c) dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, kryty 
dachówką ceramiczną lub betonową, 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć – w kolorze czerwonym 
tradycyjnym, 

d) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 50% powierzchni dział-
ki, 

e) do wskačnika powierzchni zielonej tere-
nu okreċlonego dla poszczególnych stref 
w stosownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały dolicza sić ewentualne, sąsied-
nie tereny oznaczone symbolem ZN, 
znajdujące sić w granicach tej samej 
działki, 

f) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
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chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– 6 m od istniejącej krawćdzi jezdni 

drogi wojewódzkiej, jednak nie mniej 
niď 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

g) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-

ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

61. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 7, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) włączenie tego terenu do sąsiedniego 
terenu oznaczonego symbolem MW/U. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – jak dotychczas, 
b) parametry dachu – jak dotychczas, 
c) dopuszcza sić zabudowć na granicy 

działki, 
d) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 

lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 75% powierzchni dział-
ki. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
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zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

62. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 8, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 

powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

b) wysokoċć nowych budynków maksy-
malnie 3 kondygnacje nadziemne, przy 
czym ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, kryty 
dachówką ceramiczną lub betonową, 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć – w kolorze czerwonym 
tradycyjnym, 

d) dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki, 

e) dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 75% powierzchni dział-
ki. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

63. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 9, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne (istnie-

jące budynki usług handlu). 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14710 – Poz.  2510 

 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, związanych z handlem, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej strefy lokalizacji 
urządzeĉ ochrony przed hałasem i wi-
bracjami. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków – maksymalnie 12 m, 
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, kryty 
dachówką ceramiczną lub betonową, 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć – w kolorze czerwonym 
tradycyjnym, 

c) ze wzglćdu na istniejące obiekty do-
puszcza sić zastosowanie dachu pła-
skiego, 

d) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-
chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– naleďy zachować istniejące linić za-

budowy od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji publicznej, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej, 

e) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów usługowych – minimal-

nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 

wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki – teren naleďy zagospodarować w 
sposób zorganizowany – wg jednego 
projektu, obejmującego cały teren lub 
całą nieruchomoċć, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

64. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 10, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 

powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

b) wysokoċć budynku, dach, linie zabudo-
wy – jak dotychczas, 

c) w przypadku rozbudowy i przebudowy 
istniejących obiektów naleďy zachować 
zasadć, ďe nowe czćċci obiektu powinny 
skalą oraz formą nawiązywać do istnie-
jącej na działce zabudowy. 
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Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

65. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 11, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków, dachy, linie zabu-

dowy – jak dotychczas, 
b) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 

lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 100% powierzchni 
działki, 

c) dopuszcza sić zabudowć na granicy 
działki. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 
4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
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obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu wyklucza 

sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

66. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem U 12, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi komercyjne. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) wydzielenie w bezpoċrednim sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej strefy lokalizacji 
urządzeĉ ochrony przed hałasem i wi-
bracjami. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 

powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej 
– na zasadach okreċlonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

b) wysokoċć budynków – maksymalnie 
12 m, 

c) dach dwuspadowy lub wielospadowy o 
kącie nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla regionu 
kątach nachylenia połaci, kryty dachów-
ką ceramiczną lub betonową, ewentual-
nie innym materiałem imitującym da-
chówkć – w kolorze czerwonym trady-
cyjnym, 

d) w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lokali-
zacji budynków lub ich czćċci naleďy za-

chować nastćpujące nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
– naleďy zachować istniejące linić za-

budowy od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji publicznej, 

– 4 m od linii rozgraniczającej tereny 
komunikacji wewnćtrznej. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział terenu na mniejsze 

działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

67. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UP 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi podstawowe (ist-

niejące obiekty administracji publicznej). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć oraz remonty 

istniejących obiektów oraz lokalizacjć 
nowych obiektów i urządzeĉ usług pod-
stawowych, związanych z administracją 
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publiczną oraz bezpieczeĉstwem paĉ-
stwa i obywateli, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych, urządzeĉ i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komer-
cyjnych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

c) wysokoċć istniejących budynków, da-
chy, linie zabudowy – jak dotychczas, 

d) w przypadku rozbudowy i przebudowy 
istniejących obiektów naleďy zachować 
zasadć, ďe nowe czćċci obiektu powinny 
skalą oraz formą nawiązywać do istnie-
jącej na działce zabudowy, 

e) dla ewentualnej nowej zabudowy na 
tym terenie naleďy zachować nastćpują-
ce zasady: 
– wysokoċć budynków maksymalnie 3 

kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

– nowa zabudowa powinna harmoni-
zować z istniejącą zabudową, 

– projektowane budynki wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, o wysokich walorach ar-
chitektonicznych, 

– dachy dwu- lub wielospadowe o sy-
metrycznym kącie nachylenia połaci 
30–45°, kryty dachówką ceramiczną 
lub betonową, ewentualnie innym 
materiałem imitującym dachówkć – 
w kolorze czerwonym tradycyjnym, 

– w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lo-
kalizacji budynków lub ich czćċci na-
leďy zachować nastćpujące nieprze-
kraczalne linie zabudowy w odległo-
ċci 4 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji wewnćtrznej, 

f) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 75% powierzchni dział-
ki, 

g) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów administracji publicznej 

– minimalnie 1 miejsce / 50 m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
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zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

l) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na charakter inwestycji wy-

klucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

68. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UP 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi podstawowe (ist-

niejące obiekty szkolne). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć oraz remonty 

istniejących obiektów oraz lokalizacjć 
nowych obiektów i urządzeĉ usług pod-
stawowych, związanych z oċwiatą i wy-
chowaniem, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych, urządzeĉ i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej lub w formie osobnego 
obiektu – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, przy czym po-
wierzchnia wewnćtrzna osobnego bu-
dynku nie moďe przekroczyć 30% po-
wierzchni wewnćtrznej projektowanych 
obiektów, jednak nie wićcej niď 150 m2, 

b) dla istniejącej zabudowy ustala sić na-
stćpujące zasady: 
– wysokoċć istniejących budynków, 

dachy, linie zabudowy – jak dotych-
czas, 

– w przypadku rozbudowy i przebudo-
wy istniejących obiektów naleďy za-
chować zasadć, ďe nowe czćċci obiek-
tu powinny skalą oraz formą nawią-
zywać do istniejącej na działce zabu-
dowy, 

c) dla ewentualnej nowej zabudowy na 
tym terenie naleďy zachować nastćpują-
ce zasady: 
– wysokoċć budynków maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

– nowa zabudowa powinna harmoni-
zować z historyczną zabudową mia-
sta, 

– projektowane budynki wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, o wysokich walorach ar-
chitektonicznych, 

– dachy dwu- lub wielospadowe o sy-
metrycznym kącie nachylenia połaci 
30–45°, kryty dachówką ceramiczną 
lub betonową, ewentualnie innym 
materiałem imitującym dachówkć – 
w kolorze czerwonym tradycyjnym, 

– w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lo-
kalizacji budynków lub ich czćċci na-
leďy zachować nastćpujące nieprze-
kraczalne linie zabudowy w odległo-
ċci 6 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji publicznej, jednak 
nie mniej niď odległoċci okreċlone w 
odpowiednich przepisach prawa do-
tyczących dróg publicznych, 

d) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 
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e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na charakter inwestycji wy-

klucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

69. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UP 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi podstawowe (ist-

niejące obiekty administracji publicznej 
oraz bezpieczeĉstwa paĉstwa). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć oraz remonty 

istniejących obiektów oraz lokalizacjć 
nowych obiektów i urządzeĉ usług pod-
stawowych, związanych z administracją 
publiczną oraz bezpieczeĉstwem paĉ-
stwa i obywateli, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych, urządzeĉ i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych tylko w formie funkcji wbudo-
wanej – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

b) wysokoċć istniejących budynków, da-
chy, linie zabudowy – jak dotychczas, 

c) w przypadku rozbudowy i przebudowy 
istniejących obiektów naleďy zachować 
zasadć, ďe nowe czćċci obiektu powinny 

skalą oraz formą nawiązywać do istnie-
jącej na działce zabudowy, 

d) dla ewentualnej nowej zabudowy na 
tym terenie naleďy zachować nastćpują-
ce zasady: 
– wysokoċć budynków maksymalnie 3 

kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

– nowa zabudowa powinna harmoni-
zować z istniejącą zabudową, 

– projektowane budynki wpisane w lo-
kalną tradycjć architektoniczno-
budowlaną, o wysokich walorach ar-
chitektonicznych, 

– dachy dwu- lub wielospadowe o sy-
metrycznym kącie nachylenia połaci 
30–45°, kryty dachówką ceramiczną 
lub betonową, ewentualnie innym 
materiałem imitującym dachówkć – 
w kolorze czerwonym tradycyjnym, 

– w przypadku braku oznaczenia na ry-
sunku planu linii zabudowy, przy lo-
kalizacji budynków lub ich czćċci na-
leďy zachować nastćpujące nieprze-
kraczalne linie zabudowy w odległo-
ċci 6 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji publicznej, jednak 
nie mniej niď odległoċci okreċlone w 
odpowiednich przepisach prawa do-
tyczących dróg publicznych, 

e) ze wzglćdu na charakter inwestycji oraz 
lokalizacjć w ċcisłym centrum miasta 
dopuszcza sić maksymalną powierzch-
nić zabudowy na 75% powierzchni dział-
ki, 

f) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów administracji publicznej 

– minimalnie 1 miejsce/50 m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora lub w liniach roz-
graniczających ulic oraz ciągów pie-
szo-jezdnych (za zgodą zarządcy). 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 
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c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu i charak-

ter inwestycji wyklucza sić podział na 
mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

70. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UZ 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi lecznictwa uzdro-

wiskowego (sanatorium Malwa). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, remonty ist-

niejących obiektów i urządzeĉ oraz loka-
lizacjć nowych, związanych z usługami 
lecznictwa uzdrowiskowego, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych, urządzeĉ i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 

b) obiekty i usługi związane z obsługą ku-
racjuszy i ruchu turystycznego, 

c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-
ną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią, usług komercyjnych oraz usług 
związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego tylko w formie funkcji wbudowa-
nej, przy czym powierzchnia wskazana 
pod taką formć zainwestowania nie mo-
ďe przekroczyć łącznie dla wszystkich 
funkcji uzupełniających – 50% po-
wierzchni wewnćtrznej budynku, w któ-
rym jest zlokalizowana, 

c) wysokoċć budynków – jak dotychczas,  
tj. maksymalnie pićć kondygnacji nad-
ziemnych, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uďytkowe, 

d) nowa zabudowa powinna harmonizo-
wać z istniejącą zabudową, 

e) projektowane budynki wpisane w lokal-
ną tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

f) dachy dwu- lub wielospadowe o syme-
trycznym kącie nachylenia połaci 30–45°, 
kryty dachówką ceramiczną lub betono-
wą, ewentualnie innym materiałem imi-
tującym dachówkć – w kolorze czerwo-
nym tradycyjnym, 

g) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora.  

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
projektowanego obszaru Natura 2000, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 8 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 
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e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na charakter inwestycji wy-

klucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

71. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem P 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: produkcja, składy i ma-

gazyny (istniejące budynki huty).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej wraz 

z niezbćdną infrastrukturą, związanych 
z produkcją wyrobów szklanych, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych, na po-
trzeby zbytu wyrobów oraz powiązanych 
z profilem produkcji, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo 
powiązane z prowadzoną działalnoċcią. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią w formie funkcji wbudowanej lub w 
formie osobnego obiektu – na zasadach 
okreċlonych dla funkcji uzupełniającej, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, jednak nie 
wićcej niď 18 m, 

d) parametry dachu: 

– dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kątach nachylenia połaci – jak do-
tychczas, ewentualnie 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów produkcyjnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe/4 pra-
cowników, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora, 

f) grunty naraďone na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi powinny być utwardzone i 
skanalizowane, a wody opadowe po-
winny być odprowadzone i oczyszczone. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 
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f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu i charak-

ter inwestycji wyklucza sić podział na 
mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

72. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem P 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: produkcja, składy i ma-

gazyny.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć placów manewrowych, par-

kingów i składów wraz z niezbćdną in-
frastrukturą, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych,  
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu powinno 

uwzglćdniać ochronć połoďonych w li-
niach rozgraniczających terenu urządzeĉ 
infrastruktury technicznej związanej 
z zaopatrzeniem w wodć, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, jednak nie 
wićcej niď 15 m, 

c) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kątach nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-

riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów usługowych – minimal-

nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora,  

e) grunty naraďone na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi powinny być bezwzglćdnie 
utwardzone i skanalizowane, a wody 
opadowe powinny być odprowadzone 
i oczyszczone. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 3000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 
nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

c) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
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ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

73. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem P 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: produkcja, składy i ma-

gazyny (istniejące budynki producenta wo-
dy).  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej wraz 

z niezbćdną infrastrukturą,  
b) lokalizacjć usług komercyjnych, na po-

trzeby zbytu wyrobów oraz powiązanych 
z profilem produkcji, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć ewentualnych nowych bu-

dynków, parametry dachu itp. powinny 
nawiązywać do istniejącej na tym tere-
nie zabudowy o walorach historycznych, 

b) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów produkcyjnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe / 4 pra-
cowników, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce / 50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora, 

c) grunty naraďone na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi powinny być utwardzone i 
skanalizowane, a wody opadowe po-
winny być odprowadzone i oczyszczone. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 

a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) dla obiektów wpisanych do wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków ozna-
czonych na rysunku planu obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu i charak-

ter inwestycji wyklucza sić podział na 
mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

74. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem P 4, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: produkcja, składy i ma-

gazyny.  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej wraz 

z niezbćdną infrastrukturą, 
b) lokalizacjć placów manewrowych, par-

kingów i składów wraz z niezbćdną in-
frastrukturą, 

c) lokalizacjć usług komercyjnych, na po-
trzeby zbytu wyrobów oraz powiązanych 
z profilem produkcji, 
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d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wysokoċć budynków maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, jednak nie 
wićcej niď 18 m,  

b) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kątach nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

c) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla obiektów produkcyjnych – mini-

malnie 1 miejsce postojowe/4 pra-
cowników, 

– dla obiektów usługowych – minimal-
nie 1 miejsce/50 m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora, 

d) grunty naraďone na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi powinny być utwardzone i 
skanalizowane, a wody opadowe po-
winny być odprowadzone i oczyszczone. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu i charak-

ter inwestycji wyklucza sić podział na 
mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

75. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/P 1, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz niewielkie 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny 
(istniejąca zabudowa rzemieċlnicza). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacje wolno stojących budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, 
b) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej wraz 

z niezbćdną infrastrukturą, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcjć, 

c) lokalizacjć obiektów usług komercyjnych 
nieuciąďliwych, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) przy lokalizacji zabudowy na danym te-
renie naleďy zachować zasadć, ďe po-
wierzchnia wskazana pod mieszkalnic-
two jednorodzinne nie moďe zajmować 
mniej niď 50% powierzchni wewnćtrznej 
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wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce, 

c) wysokoċć budynków maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

d) parametry dachu: 
– dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

e) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora, 

f) grunty naraďone na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi powinny być utwardzone i 
skanalizowane, a wody opadowe po-
winny być odprowadzone i oczyszczone. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 

a) docelowa powierzchnia działki powstałej 
na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

76. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/P 2, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charak-

terze jednorodzinnym oraz niewielkie 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny 
(istniejąca zabudowa rzemieċlnicza). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacje wolno stojących budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, 
b) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej wraz 

z niezbćdną infrastrukturą, w tym wy-
dzielanie działek pod taką funkcjć, 

c) lokalizacjć obiektów usługowych komer-
cyjnych, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

e) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) przy lokalizacji zabudowy na danym te-

renie naleďy zachować zasadć, ďe po-
wierzchnia wskazana pod mieszkalnic-
two jednorodzinne nie moďe zajmować 
mniej niď 50% powierzchni wewnćtrznej 
wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, przy czym 
ostatnia jako poddasze uďytkowe, 

c) parametry dachu: 
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– dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, 

– dach kryty dachówką ceramiczną lub 
betonową, ewentualnie innym mate-
riałem imitującym dachówkć – w ko-
lorze czerwonym tradycyjnym, 

– w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od ww. zasad 
na maksymalnie 20% powierzchni 
dachu oraz dla takich elementów jak: 
baszty, wieďe, dominanty itp., 

d) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora, 

e) grunty naraďone na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi powinny być utwardzone i 
skanalizowane, a wody opadowe po-
winny być odprowadzone i oczyszczone. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

b) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 1500 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 20 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urządze-
nia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyległej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

77. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem US 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi sportu i rekreacji. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć urządzeĉ związanych ze spor-
tem, rekreacją, wypoczynkiem i turysty-
ką z wykluczeniem trwałych obiektów 
kubaturowych, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla terenów usług niekubaturowych – 

minimalnie 1 miejsce / 10 osób od-
wiedzających, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 
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d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu i charak-

ter inwestycji wyklucza sić podział na 
mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

78. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem US 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi sportu i rekreacji. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć urządzeĉ związanych ze spor-
tem, rekreacją, wypoczynkiem i turysty-
ką z wykluczeniem trwałych obiektów 
kubaturowych, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla terenów usług niekubaturowych – 

minimalnie 1 miejsce / 10 osób od-
wiedzających, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 
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h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na wielkoċć terenu oraz cha-

rakter inwestycji wyklucza sić podział na 
mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

79. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem US 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: usługi sportu i rekreacji. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć urządzeĉ związanych ze spor-
tem, rekreacją, wypoczynkiem i turysty-
ką z wykluczeniem trwałych obiektów 
kubaturowych, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) naleďy zapewnić niezbćdną iloċć miejsc 
postojowych na nastćpujących zasa-
dach: 
– dla terenów usług niekubaturowych – 

minimalnie 1 miejsce/10 osób odwie-
dzających, 

– wszystkie niezbćdne miejsca posto-
jowe naleďy zlokalizować na posesji 
własnej inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) ze wzglćdu na charakter inwestycji wy-

klucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

80. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UKD 1, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
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1) Funkcja wiodąca: obsługa komunikacji 
drogowej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ związa-

nych z komunikacją drogową, w tym 
dworca autobusowego, zatok itp., 

b) lokalizacjć urządzeĉ, obiektów oraz sieci 
infrastruktury technicznej związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczaniem ru-
chu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komer-
cyjnych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej lub w formie osobnego 
obiektu – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

c) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie przekro-
czy – 30% powierzchni wewnćtrznej bu-
dynku, w którym jest zlokalizowana, 
jednak nie wićcej niď 100 m2, 

d) wysokoċć budynków maksymalnie 
15 m, 

e) dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia połaci 30–45° lub 
dach mansardowy o tradycyjnych dla 
regionu kątach nachylenia połaci, kryty 
dachówką ceramiczną lub betonową, 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć – w kolorze czerwonym 
tradycyjnym, 

f) dopuszcza sić zastosowanie dachu pła-
skiego, 

g) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-

ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

i) dla zabytków archeologicznych obowią-
zują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek 

wydzielanych pod: 
– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 

dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 
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6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

81. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UKD 2, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obsługa komunikacji 

drogowej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć urządzeĉ związanych z ko-

munikacją drogową, w tym parkingów 
na potrzeby ogródków działkowych itp., 

b) lokalizacjć urządzeĉ oraz sieci infrastruk-
tury technicznej związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczaniem ruchu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych w formie osob-
nego obiektu, przy czym łączna po-
wierzchnia wewnćtrzna budynków usłu-
gowych nie przekroczy 30% powierzchni 
wewnćtrznej projektowanych obiektów, 
jednak nie wićcej niď 150 m2, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 9 m, 
c) dach dwuspadowy lub wielospadowy o 

kącie nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla regionu 
kątach nachylenia połaci, kryty dachów-
ką ceramiczną lub betonową, ewentual-
nie innym materiałem imitującym da-
chówkć – w kolorze czerwonym trady-
cyjnym, 

d) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 

zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek 

wydzielanych pod: 
– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 

dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

82. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UKD 3, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obsługa komunikacji 

drogowej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ związa-

nych z obsługą komunikacji drogowej, w 
tym: zespołów garaďy, warsztatów, par-
kingów itp., 

b) lokalizacjć urządzeĉ, obiektów oraz sieci 
infrastruktury technicznej związanych z 
prowadzeniem i zabezpieczaniem ruchu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe związane z obsługą ruchu sa-
mochodowego. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komer-

cyjnych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej lub w formie osobnego 
obiektu, przy czym powierzchnia zabu-
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dowy wskazana pod takie formy zainwe-
stowania nie przekroczy 30% po-
wierzchni terenu, 

b) wysokoċć budynków maksymalnie 9 m, 
c) parametry dachu: 

– dach płaski lub dach dwuspadowy 
(wielospadowy) o kącie nachylenia 
połaci 30–45° lub dach mansardowy 
o tradycyjnych dla regionu kątach 
nachylenia połaci, 

– dach o kącie nachylenia połaci 30–45° 
kryty dachówką ceramiczną lub beto-
nową, ewentualnie innym materia-
łem imitującym dachówkć – w kolo-
rze czerwonym tradycyjnym, 

d) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza 
niď 30 m2, 

b) front działki nie bćdzie wćďszy niď 3 m, 
c) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów 
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. bćdą do nich prostopadłe lub 
zbliďone do prostopadłych (ewentualnie 
równoległe lub zbliďone do równole-
głych), 

d) powyďsze zasady nie dotyczą działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

83. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem UKD 4, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: obsługa komunikacji 

drogowej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ związa-

nych z komunikacją drogową, w tym 
miejsc postojowych, parkingów itp., 

b) lokalizacjć urządzeĉ, obiektów oraz sieci 
infrastruktury technicznej związanych z 
prowadzeniem i zabezpieczaniem ruchu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć. 

2) Funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąďliwe, 
b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzo-

ną działalnoċcią. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komer-
cyjnych nieuciąďliwych w formie funkcji 
wbudowanej lub w formie osobnego 
obiektu – na zasadach okreċlonych dla 
funkcji uzupełniającej, 

c) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 
powiązanego z prowadzoną działalno-
ċcią tylko w formie funkcji wbudowanej, 
przy czym powierzchnia wskazana pod 
taką formć zainwestowania nie przekro-
czy – 30% powierzchni wewnćtrznej bu-
dynku, w którym jest zlokalizowana, 
jednak nie wićcej niď 100 m2, 

d) wysokoċć budynków maksymalnie 
15 m, 

e) dach dwuspadowy lub wielospadowy o 
kącie nachylenia połaci 30–45° lub dach 
mansardowy o tradycyjnych dla regionu 
kątach nachylenia połaci, kryty dachów-
ką ceramiczną lub betonową, ewentual-
nie innym materiałem imitującym da-
chówkć – w kolorze czerwonym trady-
cyjnym, 
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f) dopuszcza sić zastosowanie dachu pła-
skiego, 

g) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 
naleďy zlokalizować na posesji własnej 
inwestora. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek 

wydzielanych pod: 
– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 

dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

84. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem R 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wy-

kluczeniem zabudowy. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych 
oraz zabudowy zagrodowej, 

b) lokalizacjć usług agroturystycznych 
z wykluczeniem trwałej zabudowy, 

c) lokalizacjć niezbćdnych dróg i dojazdów 
do pól oraz urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie działek 
pod ww. komunikacjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych (w 
tym rowów), drenaďu oraz innych urzą-
dzeĉ mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych oraz 
ochronć przed zalewaniem i podtapia-
niem obszarów rolnych oraz sąsiednich 
obszarów zainwestowanych, 

e) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

f) wprowadzanie zieleni ċródpolnej oraz 
leċnej na całym terenie poza dolinami 
rzek, w szczególnoċci na obszarach o ni-
skiej przydatnoċci rolniczej, tj. na gle-
bach słabych – V i VI klasy. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – dla terenów znaj-
dujących sić w granicach obszarów zdre-
nowanych naleďy ograniczyć wszelkie dzia-
łania mogące naruszyć system drenarski. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
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wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

85. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem R 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wy-

kluczeniem zabudowy. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych 
oraz zabudowy zagrodowej, 

b) lokalizacjć usług agroturystycznych z 
wykluczeniem trwałej zabudowy, 

c) lokalizacjć niezbćdnych dróg i dojazdów 
do pól oraz urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie działek 
pod ww. komunikacjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych (w 
tym rowów), drenaďu oraz innych urzą-
dzeĉ mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych oraz 
ochronć przed zalewaniem i podtapia-
niem obszarów rolnych oraz sąsiednich 
obszarów zainwestowanych, 

e) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

f) wprowadzanie zieleni ċródpolnej oraz 
leċnej na całym terenie poza dolinami 
rzek, w szczególnoċci na obszarach o ni-
skiej przydatnoċci rolniczej, tj. na gle-
bach słabych – V i VI klasy. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – dla terenów znaj-
dujących sić w granicach obszarów zdre-
nowanych naleďy ograniczyć wszelkie dzia-
łania mogące naruszyć system drenarski. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 

obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

86. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem R 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wy-

kluczeniem zabudowy. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych 
oraz zabudowy zagrodowej, 

b) lokalizacjć usług agroturystycznych 
z wykluczeniem trwałej zabudowy, 

c) lokalizacjć niezbćdnych dróg i dojazdów 
do pól oraz urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie działek 
pod ww. komunikacjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych (w 
tym rowów), drenaďu oraz innych urzą-
dzeĉ mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych oraz 
ochronć przed zalewaniem i podtapia-
niem obszarów rolnych oraz sąsiednich 
obszarów zainwestowanych, 

e) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, w tym urządzeĉ związanych 
z ochroną przeciwpowodziową, 

f) wprowadzanie zieleni ċródpolnej oraz 
leċnej na całym terenie poza dolinami 
rzek, w szczególnoċci na obszarach o ni-
skiej przydatnoċci rolniczej, tj. na gle-
bach słabych – V i VI klasy. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – dla terenów znaj-
dujących sić w granicach obszarów zdre-
nowanych naleďy ograniczyć wszelkie dzia-
łania mogące naruszyć system drenarski. 
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Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
projektowanego obszaru Natura 2000, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 8 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

87. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne – 

zieleń ogólnodostępna. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie gospodarki leċnej mającej 

na celu utrzymanie i pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni leċnej na tym terenie, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ słuďą-
cych obsłudze wypoczynku i turystyki 
oraz udostćpnieniu lasów dla kuracjuszy 
i turystów, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) teren naleďy zachować teren jako zieleĉ 

ogólnodostćpną, 
b) dopuszcza sić w miejscach atrakcyjnych 

widokowo lokalizowanie obiektów słu-
ďących udostćpnieniu lasów dla kuracju-
szy i turystów, tj.: wieďe i platformy wi-
dokowe – na zasadach okreċlonych 
przez Zarządcć terenu, 

c) skala obiektów oraz jego forma powinna 
nawiązywać do architektury miasta. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) dla terenów, na których istnieje pomnik 

przyrody, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

88. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne – 

zieleń ogólnodostępna. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie gospodarki leċnej mającej 

na celu utrzymanie i pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni leċnej na tym terenie, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, 
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c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – teren naleďy za-
chować teren jako zieleĉ ogólnodostćpną. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

89. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne – 

zieleń ogólnodostępna. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie gospodarki leċnej mającej 

na celu utrzymanie i pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni leċnej na tym terenie, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ słuďą-
cych obsłudze wypoczynku i turystyki 
oraz udostćpnieniu lasów dla kuracjuszy 
i turystów, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) teren naleďy zachować teren jako zieleĉ 

ogólnodostćpną, 

b) dopuszcza sić w miejscach atrakcyjnych 
widokowo lokalizowanie obiektów słu-
ďących udostćpnieniu lasów dla kuracju-
szy i turystów, tj.: wieďe i platformy wi-
dokowe – na zasadach okreċlonych 
przez Zarządcć terenu, 

c) skala obiektów oraz jego forma powinna 
nawiązywać do architektury miasta. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

90. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL 4, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne – 

zieleń ogólnodostępna. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie gospodarki leċnej mającej 

na celu utrzymanie i pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni leċnej na tym terenie, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ słuďą-
cych obsłudze wypoczynku i turystyki 
oraz udostćpnieniu lasów dla kuracjuszy 
i turystów, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, 
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d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) teren naleďy zachować teren jako zieleĉ 

ogólnodostćpną, 
b) dopuszcza sić w miejscach atrakcyjnych 

widokowo lokalizowanie obiektów słu-
ďących udostćpnieniu lasów dla kuracju-
szy i turystów, tj.: wieďe i platformy wi-
dokowe – na zasadach okreċlonych 
przez Zarządcć terenu, 

c) skala obiektów oraz jego forma powinna 
nawiązywać do architektury miasta. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

91. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL 5, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne – 

zieleń ogólnodostępna. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie gospodarki leċnej mającej 

na celu utrzymanie i pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni leċnej na tym terenie, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ słuďą-
cych obsłudze wypoczynku i turystyki 
oraz udostćpnieniu lasów dla kuracjuszy 
i turystów, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) teren naleďy zachować teren jako zieleĉ 

ogólnodostćpną, 
b) dopuszcza sić w miejscach atrakcyjnych 

widokowo lokalizowanie obiektów słu-
ďących udostćpnieniu lasów dla kuracju-
szy i turystów, tj.: wieďe i platformy wi-
dokowe – na zasadach okreċlonych 
przez Zarządcć terenu, 

c) skala obiektów oraz jego forma powinna 
nawiązywać do architektury miasta. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

92. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZD 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: ogrody działkowe. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) lokalizacjć ogrodów działkowych, 
b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
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wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) wszystkie niezbćdne miejsca postojowe 

dla uďytkowników ogrodów naleďy zlo-
kalizować w granicach terenu, 

b) ewentualne obiekty naleďy realizować 
jako jednokondygnacyjne o powierzchni 
wewnćtrznej – maksymalnie 35 m2. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) nie dotyczy działek wydzielanych pod: 

– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 
dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

93. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: parki oraz zieleń ogólno-
dostępna. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki 

mającej na celu utrzymanie, pielćgnacje 
oraz rozwój zieleni na tym terenie, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ słuďą-
cych obsłudze wypoczynku i turystyki 
oraz udostćpnieniu terenu dla kuracju-
szy i turystów, tj.: miejsca odpoczynku, 
fontanny itp., 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia, 

e) lokalizacjć usług sportu i rekreacji,  
tj. place zabaw, boiska, rampy itp. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) teren naleďy zagospodarować w sposób 

zorganizowany, w oparciu o jeden pro-
jekt dla kaďdego terenu, 

b) w liniach rozgraniczających terenu nale-
ďy poprowadzić reprezentacyjny ciąg 
pieszo-rowerowy o szerokoċci 3 m. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
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obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 
5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyle-
głej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

94. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: parki oraz zieleń ogólno-

dostępna. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki 

mającej na celu utrzymanie, pielćgnacje 
oraz rozwój zieleni na tym terenie, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ słuďą-
cych obsłudze wypoczynku i turystyki 
oraz udostćpnieniu terenu dla kuracju-
szy i turystów, tj.: miejsca odpoczynku, 
fontanny itp., 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia, 

e) lokalizacjć usług sportu i rekreacji,  
tj. place zabaw, boiska, rampy itp. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) teren naleďy zagospodarować w sposób 

zorganizowany, w oparciu o jeden pro-
jekt dla kaďdego terenu, 

b) w liniach rozgraniczających terenu nale-
ďy poprowadzić reprezentacyjny ciąg 
pieszo-rowerowy o szerokoċci 3 m. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-

ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 
– wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 5 m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy za-
chować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urządze-
nia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przyległej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

95. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZN 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: zieleń niepubliczna (po-

wiązana z terenami zabudowy). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki 

mającej na celu utrzymanie, pielćgnacje 
oraz rozwój zieleni na tym terenie, 

b) lokalizacjć urządzeĉ słuďących obsłudze 
zabudowy, z którą zieleĉ jest powiązana, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia, 

e) lokalizacjć usług sportu i rekreacji,  
tj. place zabaw, boiska, rampy itp. z wy-
kluczeniem obiektów kubaturowych. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 
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b) zagospodarowanie terenu powinno 
uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi te-
renami wskazanymi pod zabudowć, 

c) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren 
wskazany pod zabudowć, z którym teren 
zieleni jest powiązany. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – warunki podziału 
okreċlono w ustaleniach dotyczących tere-
nu mieszkaniowego, z którym teren zieleni 
niepublicznej jest powiązany. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

96. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZN 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: zieleń niepubliczna (po-

wiązana z terenami zabudowy). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki 

mającej na celu utrzymanie, pielćgnacje 
oraz rozwój zieleni na tym terenie, 

b) lokalizacjć urządzeĉ słuďących obsłudze 
zabudowy, z którą zieleĉ jest powiązana, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia, 

e) lokalizacjć usług sportu i rekreacji,  
tj. place zabaw, boiska, rampy itp. z wy-
kluczeniem obiektów kubaturowych. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu powinno 

uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi te-
renami wskazanymi pod zabudowć, 

b) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren 
wskazany pod zabudowć, z którym teren 
zieleni jest powiązany. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 
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e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – warunki podzia-
łu okreċlono w ustaleniach dotyczących te-
renu mieszkaniowego, z którym teren ziele-
ni niepublicznej jest powiązany. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

97. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZN 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: zieleń niepubliczna (po-

wiązana z terenami zabudowy). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki 

mającej na celu utrzymanie, pielćgnacje 
oraz rozwój zieleni na tym terenie, 

b) lokalizacjć urządzeĉ słuďących obsłudze 
zabudowy, z którą zieleĉ jest powiązana, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia, 

e) lokalizacjć usług sportu i rekreacji, tj. 
place zabaw, boiska, rampy itp. z wyklu-
czeniem obiektów kubaturowych. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) zagospodarowanie terenu powinno 
uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi te-
renami wskazanymi pod zabudowć, 

c) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren 
wskazany pod zabudowć, z którym teren 
zieleni jest powiązany. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 

obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – warunki podziału 
okreċlono w ustaleniach dotyczących tere-
nu mieszkaniowego, z którym teren zieleni 
niepublicznej jest powiązany. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

98. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZN 4, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: zieleń niepubliczna. 

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) prowadzenie prawidłowej gospodarki 
mającej na celu utrzymanie, pielćgnacje 
oraz rozwój zieleni na tym terenie, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – zagospodarowanie 
terenu powinno uwzglćdniać powiązanie 
z sąsiednimi terenami wskazanymi pod za-
budowć. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
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Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim są-
siedztwie obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

99. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZN 5, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: zieleń niepubliczna (po-

wiązana z terenami zabudowy). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki 

mającej na celu utrzymanie, pielćgnacje 
oraz rozwój zieleni na tym terenie, 

b) lokalizacjć urządzeĉ słuďących obsłudze 
zabudowy, z którą zieleĉ jest powiązana, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunika-
cjć, 

d) lokalizacjć ciągów pieszo-jezdnych, w 
tym ciągów rowerowych, 

e) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urządzenia, 

f) lokalizacjć usług sportu i rekreacji, tj. 
place zabaw, boiska, rampy itp. z wyklu-
czeniem obiektów kubaturowych. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu powinno 

uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi te-
renami wskazanymi pod zabudowć, 

b) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren 
wskazany pod zabudowć, z którym te-
ren zieleni jest powiązany. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podle-
gają ograniczeniom okreċlonym w punk-
cie 4 niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – warunki po-
działu okreċlono w ustaleniach dotyczą-
cych terenu mieszkaniowego, z którym te-
ren zieleni niepublicznej jest powiązany. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

100. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL/ZN 1, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne 

niepubliczne – zieleń towarzysząca obiek-
tom budowlanym. 
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Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 

a) prowadzenie gospodarki leċnej mającej 
na celu utrzymanie i pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni leċnej na tym terenie, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 
wraz z niezbćdną infrastrukturą, 

c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci uzbrojenia 
technicznego. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu powinno 

uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi 
terenami wskazanymi pod zabudowć, 

b) obsługa terenu poprzez sąsiedni teren 
wskazany pod zabudowć, z którym te-
ren zieleni jest powiązany. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

101. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem WS 1, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: wody powierzchniowe 
(rzeka Bystrzyca Dusznicka). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) prowadzenie wszelkich działaĉ mają-

cych na celu regulacjć i utrzymanie cie-
ku oraz zapewnienie prawidłowego 
spływu wód powierzchniowych, w tym 
lokalizacjć urządzeĉ związanych 
z ochroną przeciwpowodziową, 

b) lokalizacjć nowych oraz modernizacjć i 
konserwacjć istniejących urządzeĉ in-
frastruktury technicznej słuďących regu-
lacji cieków, 

c) lokalizacjć urządzeĉ drogowych takich 
jak mosty, przeprawy itp. na zasadach 
okreċlonych przez zarządcć cieku, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą i na zasadach 
okreċlonych przez zarządcć cieku. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – nie okreċla sić. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
otuliny Parku Narodowego Gór Stoło-
wych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
projektowanego obszaru Natura 2000, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód 
leczniczych, obowiązują zasady okre-
ċlone w stosownych przepisach § 9 ni-
niejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 
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g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
strefy ochrony konserwatorskiej czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
strefy ochrony ekspozycji czćċci zdro-
jowej miasta, obowiązują zasady okre-
ċlone w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
strefy „OW” obserwacji archeologicz-
nej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

102. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem E 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: elektroenergetyka – 

urządzenia infrastruktury technicznej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć trafostacji lub innych urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej związa-
nych z zaopatrzeniem w energić elek-
tryczną, 

b) lokalizacjć innych urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej z wykluczeniem urządzeĉ 
uciąďliwych dla sąsiadujących terenów. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) uciąďliwoċć urządzeĉ i obiektów zlokali-
zowanych na tym terenie nie moďe wy-
kraczać poza granice nieruchomoċci. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód 
leczniczych, obowiązują zasady okre-
ċlone w stosownych przepisach § 9 ni-
niejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim 
sąsiedztwie obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 9 niniej-
szej uchwały, 

g) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
strefy ochrony konserwatorskiej czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
strefy „OW” obserwacji archeologicz-
nej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci, 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) nie dotyczy działek wydzielanych pod: 

– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 
dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 
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103. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem E 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: elektroenergetyka – 

urządzenia infrastruktury technicznej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć trafostacji lub innych urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej związa-
nych z zaopatrzeniem w energić elek-
tryczną, 

b) lokalizacjć innych urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej z wykluczeniem urządzeĉ 
uciąďliwych dla sąsiadujących terenów. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – uciąďliwoċć urzą-
dzeĉ i obiektów zlokalizowanych na tym 
terenie nie moďe wykraczać poza granice 
nieruchomoċci. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód 
leczniczych, obowiązują zasady okre-
ċlone w stosownych przepisach § 9 ni-
niejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 
10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 

a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 
mniejsze działki, 

b) powyďsza zasada nie dotyczy działek 
wydzielanych pod: 
– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 

dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

104. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem E 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: elektroenergetyka – 

urządzenia infrastruktury technicznej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć trafostacji lub innych urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej związa-
nych z zaopatrzeniem w energić elek-
tryczną, 

b) lokalizacjć innych urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej z wykluczeniem urządzeĉ 
uciąďliwych dla sąsiadujących terenów. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – uciąďliwoċć urzą-
dzeĉ i obiektów zlokalizowanych na tym 
terenie nie moďe wykraczać poza granice 
nieruchomoċci. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
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zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) nie dotyczy działek wydzielanych pod: 

– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 
dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

105. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem E 4, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: elektroenergetyka – 

urządzenia infrastruktury technicznej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć trafostacji lub innych urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej związa-
nych z zaopatrzeniem w energić elek-
tryczną, 

b) lokalizacjć innych urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej z wykluczeniem urządzeĉ 
uciąďliwych dla sąsiadujących terenów. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu musi 

uwzglćdniać istniejące zagroďenie po-
wodziowe, 

b) uciąďliwoċć urządzeĉ i obiektów zlokali-
zowanych na tym terenie nie moďe wy-
kraczać poza granice nieruchomoċci. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód 
leczniczych, obowiązują zasady okre-
ċlone w stosownych przepisach § 9 ni-
niejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach obszaru bezpoċredniego zagroďe-
nia powodzią lub jego bezpoċrednim 
sąsiedztwie, obowiązują zasady okre-
ċlone w stosownych przepisach § 9 ni-
niejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy „OW” obserwacji arche-
ologicznej, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 10 ni-
niejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek 

wydzielanych pod: 
– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 

dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

106. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem E 5, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: elektroenergetyka – 

urządzenia infrastruktury technicznej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć trafostacji lub innych urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej związa-
nych z zaopatrzeniem w energić elek-
tryczną, 
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b) lokalizacjć innych urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej z wykluczeniem urządzeĉ 
uciąďliwych dla sąsiadujących terenów. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – uciąďliwoċć urzą-
dzeĉ i obiektów zlokalizowanych na tym 
terenie nie moďe wykraczać poza granice 
nieruchomoċci. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód 
leczniczych, obowiązują zasady okre-
ċlone w stosownych przepisach § 9 ni-
niejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek 

wydzielanych pod: 
– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 

dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

107. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem E 6, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: elektroenergetyka – 
urządzenia infrastruktury technicznej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć trafostacji lub innych urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej związa-
nych z zaopatrzeniem w energić elek-
tryczną, 

b) lokalizacjć innych urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej z wykluczeniem urządzeĉ 
uciąďliwych dla sąsiadujących terenów. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – uciąďliwoċć urzą-
dzeĉ i obiektów zlokalizowanych na tym 
terenie nie moďe wykraczać poza granice 
nieruchomoċci. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci, 
a) wyklucza sić podział nieruchomoċci na 

mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek 

wydzielanych pod: 
– komunikacjć wewnćtrzną drogową, 

dla których naleďy zachować mini-
malną szerokoċć 5 m, 

– komunikacjć wewnćtrzną pieszą, dla 
których naleďy zachować minimalną 
szerokoċć 3 m, 

– ewentualne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 
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108. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem G 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: gazownictwo – urządze-

nia infrastruktury technicznej.  
 Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić lokalizacjć nowych, przebudowć, roz-
budowć, a takďe modernizacjć istniejących 
urządzeĉ infrastruktury technicznej zwią-
zanych z przesyłem oraz zaopatrzeniem w 
gaz. 

2) Funkcje uzupełniające – lokalizacja innych 
urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu – nie okreċla sić. 

 Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 
10 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci: 
a) wyklucza sić podział na mniejsze działki, 
b) powyďsza zasada nie dotyczy działek: 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną drogową, dla których nale-
ďy zachować minimalną szerokoċć 5 
m, 

– wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą, dla których naleďy 
zachować minimalną szerokoċć 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

– słuďących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomoċci przy-
ległej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

109. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem W 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: wodociągi – urządzenia 

infrastruktury technicznej. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć urządzeĉ infrastruktury tech-

nicznej związanych z zaopatrzeniem w 
wodć, 

b) lokalizacjć niezbćdnej komunikacji oraz 
dojazdów do urządzeĉ. 

2) Funkcje uzupełniające – lokalizacja urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej – innych niď 
związanych z zaopatrzeniem w wodć, z za-
chowaniem zasady, iď lokalizowane urzą-
dzenia nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na jakoċć wód. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-
wy i urządzania terenu – w granicach tere-
nu naleďy ograniczyć wykonywanie robót 
oraz innych czynnoċci powodujących 
zmniejszenie przydatnoċci wody. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-

nicach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) dla nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach terenów ochrony bezpoċredniej 
ujćć wód podziemnych oraz powierzch-
niowych obowiązują nakazy i zakazy 
okreċlone w odpowiednich aktach pra-
wa, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w gra-
nicach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w stre-
fie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w sto-
sownych przepisach § 11 niniejszej 
uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – nie okreċla sić. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14744 – Poz.  2510 

 

§ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji 

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDG 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – 

ulice główne, 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, a takďe moder-

nizacjć istniejącej drogi i docelowo do-
prowadzenie do osiągnićcia pełnych pa-
rametrów drogi klasy G, 

b) lokalizacjć nowych skrzyďowaĉ (zgodnie z 
rysunkiem planu) oraz innych niezbćd-
nych elementów układu komunikacyjne-
go, w tym zjazdów i wjazdów na zasadach 
okreċlonych przez zarządcć drogi, 

c) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-
nierskich, zatok autobusowych, chodni-
ków, ċcieďek rowerowych i pieszo-
rowerowych oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu, 

d) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na 
zasadach i za zgodą właċciwego zarządcy 
drogi). 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczają-

cych – zgodnie z rysunkiem planu, w 
przypadku uzyskania moďliwoċci posze-
rzenia drogi naleďy dąďyć do uzyskania 
pełnych parametrów drogi głównej – do-
celowo minimalnie 35 m w liniach roz-
graniczających z odpowiednimi poszerze-
niami w obszarze skrzyďowaĉ, 

b) docelowa szerokoċć jezdni minimalnie 6 
m z obustronnymi poboczami ziemnymi o 
szerokoċci 1,5 m, 

c) obsługa nowych terenów – przez układ 
skrzyďowaĉ wskazanych na rysunku pla-
nu, 

d) droga o ograniczonej dostćpnoċci – loka-
lizacja nowych zjazdów i wjazdów bezpo-
ċrednich tylko po uzgodnieniu i na zasa-
dach okreċlonych przez zarządcć drogi. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-

czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla terenów połoďonych w granicach stre-
fy ochrony ekspozycji czćċci zdrojowej 
miasta obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

2. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDG 2, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – 

ulice główne,  
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, a takďe moder-

nizacjć istniejącej drogi i docelowo do-
prowadzenie do osiągnićcia pełnych pa-
rametrów drogi klasy G, 

b) lokalizacjć nowych skrzyďowaĉ (zgodnie 
z rysunkiem planu) oraz innych niezbćd-
nych elementów układu komunikacyjne-
go, w tym zjazdów i wjazdów na zasadach 
okreċlonych przez zarządcć drogi, 

c) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-
nierskich, zatok autobusowych, chodni-
ków, ċcieďek rowerowych i pieszo-
rowerowych oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu, 

d) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na 
zasadach i za zgodą właċciwego zarządcy 
drogi). 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczają-

cych – zgodnie z rysunkiem planu, w 
przypadku uzyskania moďliwoċci posze-
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rzenia drogi naleďy dąďyć do uzyskania 
pełnych parametrów drogi głównej – do-
celowo minimalnie 35 m w liniach roz-
graniczających z odpowiednimi poszerze-
niami w obszarze skrzyďowaĉ, 

b) docelowa szerokoċć jezdni minimalnie 
6 m z obustronnymi chodnikami o szero-
koċci minimalnie 1,5 m, 

c) obsługa nowych terenów – przez układ 
skrzyďowaĉ wskazanych na rysunku pla-
nu, 

d) droga o ograniczonej dostćpnoċci – loka-
lizacja nowych zjazdów i wjazdów bezpo-
ċrednich tylko po uzgodnieniu i na zasa-
dach okreċlonych przez zarządcć drogi. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
strefy ochrony ekspozycji czćċci zdrojo-
wej miasta, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

g) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

3. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDG 3, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – 

(skrzyďowanie dróg ul. Kłodzkiej, Warszaw-
skiej oraz Wojska Polskiego). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, a takďe moder-

nizacjć istniejącej drogi i docelowo do-
prowadzenie do osiągnićcia pełnych pa-
rametrów drogi klasy G, 

b) lokalizacjć nowych skrzyďowaĉ (zgodnie 
z rysunkiem planu), oraz innych niezbćd-
nych elementów układu komunikacyjne-
go, w tym zjazdów i wjazdów na zasadach 
okreċlonych przez zarządcć drogi, 

c) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-
nierskich, zatok autobusowych, chodni-
ków, ċcieďek rowerowych i pieszo-
rowerowych oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu, 

d) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na 
zasadach i za zgodą właċciwego zarządcy 
drogi). 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczają-

cych – zgodnie z rysunkiem planu, w 
przypadku uzyskania moďliwoċci posze-
rzenia drogi naleďy dąďyć do uzyskania 
pełnych parametrów drogi głównej – do-
celowo minimalnie 35 m w liniach roz-
graniczających z odpowiednimi poszerze-
niami w obszarze skrzyďowaĉ, 

b) docelowa szerokoċć jezdni minimalnie 
6 m z obustronnymi chodnikami o szero-
koċci minimalnie 1,5 m, 

c) obsługa nowych terenów – przez układ 
skrzyďowaĉ wskazanych na rysunku pla-
nu, 

d) droga o ograniczonej dostćpnoċci – loka-
lizacja nowych zjazdów i wjazdów bezpo-
ċrednich tylko po uzgodnieniu i na zasa-
dach okreċlonych przez zarządcć drogi. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) dla terenów na których istnieje pomnik 

przyrody, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodzka”, 
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obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach § 
9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

4. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDZ 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – 

ulice zbiorcze (ulica Wojska Polskiego). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, a takďe moder-

nizacjć istniejącej drogi i docelowo do-
prowadzenie do osiągnićcia pełnych pa-
rametrów drogi klasy „Z”, 

b) lokalizacjć niezbćdnych elementów ukła-
du komunikacyjnego, 

c) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-
nierskich, zatok autobusowych, chodni-
ków, ċcieďek rowerowych i pieszo-
rowerowych oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu, 

d) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na 
zasadach i za zgodą właċciwego zarządcy 
drogi). 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczają-

cych – jak dotychczas, docelowo mini-
malnie 20 m, 

b) szerokoċć jezdni minimalnie 6m, 
c) w obrćbie skrzyďowaĉ z drogami klasy 

„D” oraz „L” obowiązuje naroďne ċcićcie 
linii rozgraniczającej (trójkąt widocznoċci) 
o wymiarach nie mniejszych niď 5 x 5 m. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
projektowanego obszaru Natura 2000, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 8 niniejszej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach § 
9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
strefy ochrony ekspozycji czćċci zdrojo-
wej miasta, obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

h) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 
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6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

5. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDL 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – 

ulice lokalne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej – dro-

gowej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-

nierskich, chodników i ċcieďek rowero-
wych lub ċcieďek pieszo-rowerowych oraz 
niezbćdnych urządzeĉ technicznych zwią-
zanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu, 

c) przekształcenie w kanalizacjć deszczową 
rowów znajdujących sić w liniach rozgra-
niczających dróg - za zgodą i na zasadach 
okreċlonych przez zarządcć cieku, 

d) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na 
zasadach i za zgodą właċciwego zarządcy 
drogi). 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczają-

cych na odcinkach przylegających do te-
renów wskazanych pod zabudowć zgod-
nie z rysunkiem planu, jednak nie mniej 
niď 12 m, 

b) szerokoċć jezdni minimalnie 6 m, 
c) w obrćbie skrzyďowaĉ z drogami klasy 

„D” obowiązuje naroďne ċcićcie linii roz-
graniczającej (trójkąt widocznoċci) o wy-
miarach nie mniejszych niď 5 x 5 m. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach § 
9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

6. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDD 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – 

ulice dojazdowe. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej – dro-

gowej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-

nierskich, chodników i ċcieďek rowero-
wych lub ċcieďek pieszo-rowerowych oraz 
niezbćdnych urządzeĉ technicznych zwią-
zanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu, 

c) przekształcenie w kanalizacjć deszczową 
rowów znajdujących sić w liniach rozgra-
niczających dróg – za zgodą i na zasadach 
okreċlonych przez zarządcć cieku, 

d) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na 
zasadach i za zgodą właċciwego zarządcy 
drogi). 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu – szerokoċć ulicy w li-
niach rozgraniczających – zgodnie z rysun-
kiem planu, jednak nie mniej niď 10 m. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór Sto-
łowych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) dla terenów połoďonych w granicach ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka” obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 
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c) dla terenów połoďonych w granicach ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) dla terenów połoďonych w granicach stre-
fy ochrony konserwatorskiej czćċci zdro-
jowej miasta, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 10 niniej-
szej uchwały, 

h) dla terenów połoďonych w granicach stre-
fy ochrony ekspozycji czćċci zdrojowej 
miasta, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) dla terenów połoďonych w granicach stre-
fy „OW” obserwacji archeologicznej, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

7. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KPP 1, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – 

place i ciągi piesze (deptak miejski). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej – pie-

szej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-

nierskich, chodników i ċcieďek rowero-
wych lub zieleni oraz niezbćdnych urzą-
dzeĉ technicznych związanych z funkcjo-
nowaniem ciągu, 

c) lokalizacjć dojazdów dla zaopatrzenia, 
obsługi ciągu oraz poszczególnych nieru-
chomoċci, a takďe innych niezbćdnych 
urządzeĉ technicznych związanych z za-
bezpieczeniem ruchu pojazdów oraz pie-
szych, 

d) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na 
zasadach i za zgodą zarządcy ciągu). 

2) Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne 
nieuciąďliwe. 

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) ewentualne usługi komercyjne nieuciąď-

liwe naleďy realizować w formie funkcji 
wbudowanej w sąsiadujące z ciągiem 
obiekty i realizacjć czćċci funkcji, np. re-
klamowych, wystawienniczych, gastro-
nomicznych (ogródki) w liniach rozgrani-
czających ciągu – na zasadach okreċlo-
nych przez zarządcć ciągu, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyj-
nych nieuciąďliwych w formie wolno sto-
jących, tymczasowych obiektów, pod wa-
runkiem zachowania nastćpujących za-
sad: 

– maksymalna wysokoċć obiektów – nie 
wićcej niď 4 m, 

– maksymalna powierzchnia obiektu – 
25 m2, 

– obiekty powinny być dostosowane do 
otaczającej zabudowy, 

c) szerokoċć ciągów w liniach rozgraniczają-
cych – zgodnie z rysunkiem planu, 

d) zagospodarowanie terenu powinno 
uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi te-
renami wskazanymi pod zabudowć, 

e) teren naleďy zainwestować w sposób zor-
ganizowany, jako reprezentacyjny deptak 
– na podstawie jednego kompleksowego 
projektu dla całego terenu. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór Sto-
łowych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
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wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

8. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW 1, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 

– ciągi pieszo-jezdne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej – 
pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 

b) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-
nierskich oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z funkcjonowa-
niem ciągu, 

c) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
ciągów sieci uzbrojenia technicznego, 

d) przekształcenie ciągu na komunikacjć pu-
bliczną. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokoċć ciągów w liniach rozgraniczają-

cych minimalnie 8 m – zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) szerokoċć jezdni nie mniej niď 4,5 m, 
c) w obrćbie skrzyďowania ciągów z ulicami 

obowiązuje naroďne ċcićcie linii rozgrani-
czającej (trójkąt widocznoċci) o wymia-
rach nie mniejszych niď 5 x 5 m. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, obo-

wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

b) dla terenów połoďonych w granicach ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica Zdrój” obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach 
§ 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów – 
nie przewiduje sić tymczasowych form za-
gospodarowania. 

9. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KPW 2, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 

– ciągi piesze. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej pie-

szej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inďy-

nierskich, chodników zieleni oraz nie-
zbćdnych urządzeĉ technicznych związa-
nych z funkcjonowaniem ciągu. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu powinno 

uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi te-
renami wskazanymi pod zabudowć, 

b) szerokoċć ciągów w liniach rozgraniczają-
cych – min. 6 m, 

c) dopuszcza sić wydzielenie czćċci ciągu w 
formie wewnćtrznej, zadaszonej alei, łą-
czącej budynki zlokalizowane na terenach 
o symbolu MT/U 4 i MT/U 5 pod warun-
kiem zachowania nastćpujących zasad: 
– materiał uďyty na przekrycie ciągu w 

minimum 80% bćdzie materiałem 
przepuszczającym ċwiatło dzienne, 

– materiał uďyty na elewacjć powinien 
wyračnie odróďniać ten element od łą-
czonych budynków – zaleca sić szkło, 

d) dopuszcza sić lokalizacjć urządzeĉ zwią-
zanych z usługami zlokalizowanymi w 
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parterach sąsiednich budynków mieszka-
niowo-usługowych, tj.: ogródki, ekspozy-
cji, miejsca odpoczynku itp.. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlegają 
ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 ni-
niejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór Sto-
łowych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 8 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ċci-
słego obszaru ochrony złóď wód leczni-
czych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie ob-
szaru i terenu górniczego złóď wód leczni-
czych „Polanica-Zdrój”, obowiązują zasa-
dy okreċlone w stosownych przepisach § 
9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepisach 
§ 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, obo-
wiązują zasady okreċlone w stosownych 
przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi okreċlonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

10. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW 3, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 
– ciągi pieszo-jezdne (istniejące dojazdy do 
działek). 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej – 

pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów in-

ďynierskich oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z funkcjono-
waniem ciągu, 

c) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
ciągów sieci uzbrojenia technicznego, 

d) przekształcenie ciągu na komunikacjć 
publiczną. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) szerokoċć ciągów w liniach rozgranicza-

jących – jak dotychczas, z miejscowymi 
poszerzeniami (zgodnie z rysunkiem 
planu) w szczególnoċci w rejonie skrzy-
ďowaĉ, 

b) dopuszcza sić zagospodarowanie w 
formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego, 

c) w obrćbie skrzyďowania ciągów z ulica-
mi oraz innymi ciągami obowiązuje na-
roďne ċcićcie linii rozgraniczającej (trój-
kąt widocznoċci), 

d) dopuszcza sić zagospodarowanie w 
formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) dla terenów połoďonych w granicach 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka” obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) dla terenów połoďonych w granicach 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) dla terenów połoďonych w granicach 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica Zdrój” obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 
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f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) dla terenów połoďonych w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej czćċci 
zdrojowej miasta obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

h) dla terenów połoďonych w granicach 
strefy ochrony ekspozycji czćċci zdrojo-
wej miasta obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) dla terenów połoďonych w granicach 
strefy „OW” obserwacji archeologicznej 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 10 niniejszej uchwały, 

j) ze wzglćdu na wystćpowanie zabytko-
wych alei i szpalerów drzew obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

k) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – podział zgodny z 
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na 
rysunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

11. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW 4, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 

– ciągi pieszo-jezdne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej – 

pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów in-

ďynierskich oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z funkcjono-
waniem ciągu, 

c) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
ciągów sieci uzbrojenia technicznego, 

d) przekształcenie ciągu na komunikacjć 
publiczną. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić zagospodarowanie w 

formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego. 

b) szerokoċć ciągów w liniach rozgranicza-
jących minimalnie 5 m – zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

c) w obrćbie skrzyďowania ciągów z ulica-
mi obowiązuje naroďne ċcićcie linii roz-
graniczającej (trójkąt widocznoċci) o 
wymiarach nie mniejszych niď 5 x 5 m, 

d) dopuszcza sić zagospodarowanie w 
formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) dla terenów połoďonych w granicach 

obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka” obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla terenów połoďonych w granicach 
strefy ochrony ekspozycji czćċci zdrojo-
wej miasta obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

f) dla terenów połoďonych w granicach 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica Zdrój” obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – podział zgodny z 
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na 
rysunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

12. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW 5, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 

– ciągi pieszo-jezdne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej – 

pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów in-

ďynierskich oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z funkcjono-
waniem ciągu, 

c) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
ciągów sieci uzbrojenia technicznego, 

d) przekształcenie ciągu na komunikacjć 
publiczną. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić zagospodarowanie w 

formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego, 
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b) szerokoċć ciągów w liniach rozgranicza-
jących minimalnie 4,5 m – zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

c) dopuszcza sić zagospodarowanie w 
formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) dla terenów połoďonych w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej czćċci 
zdrojowej miasta obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

c) dla terenów połoďonych w granicach 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka” obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) dla terenów połoďonych w granicach 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) dla terenów połoďonych w granicach 
strefy „OW” obserwacji archeologicznej 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały, 

i) dla terenów połoďonych w granicach 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój” obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – podział zgodny z 
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na 
rysunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

13. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW 6, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 
– ciągi pieszo-jezdne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej – 

pieszo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów in-

ďynierskich oraz niezbćdnych urządzeĉ 
technicznych związanych z funkcjono-
waniem ciągu, 

c) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
ciągów sieci uzbrojenia technicznego, 

d) przekształcenie ciągu na komunikacjć 
publiczną. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić zagospodarowanie w 

formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego. 

b) szerokoċć ciągów w liniach rozgranicza-
jących minimalnie 12 m – zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

c) w obrćbie skrzyďowania ciągów z ulica-
mi obowiązuje naroďne ċcićcie linii roz-
graniczającej (trójkąt widocznoċci) o 
wymiarach nie mniejszych niď 5 x 5 m, 

d) dopuszcza sić zagospodarowanie w 
formie jednoprzestrzennego ciągu ko-
munikacyjnego. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) dla terenów połoďonych w granicach 

obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka” obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

c) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla terenów połoďonych w granicach 
strefy ochrony ekspozycji czćċci zdrojo-
wej miasta obowiązują zasady okreċlone 
w stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

f) dla terenów połoďonych w granicach 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój” obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 
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5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – podział zgodny z 
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na 
rysunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

14. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KPW 1, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 

– ciągi piesze. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

pieszej i rowerowej wraz z infrastruktu-
rą, 

b) realizacjć towarzyszących obiektów in-
ďynierskich, chodników i ċcieďek rowe-
rowych lub zieleni oraz niezbćdnych 
urządzeĉ technicznych związanych 
z funkcjonowaniem ciągu, 

c) lokalizacjć w liniach rozgraniczających 
ciągów sieci uzbrojenia technicznego, 

d) przekształcenie ciągu na komunikacjć 
publiczną. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu – szerokoċć ciągów 
w liniach rozgraniczających – zgodnie z ry-
sunkiem planu. 
Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

d) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony ekspozycji czćċci 
zdrojowej miasta, obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych przepisach § 10 
niniejszej uchwały, 

f) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci – podział zgodny z 
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na 
rysunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

15. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KPW 2, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna 

– ciągi piesze. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej 

pieszej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów in-

ďynierskich, chodników zieleni oraz nie-
zbćdnych urządzeĉ technicznych zwią-
zanych z funkcjonowaniem ciągu. 

2) Funkcje uzupełniające – nie okreċla sić. 
3) Zasady i standardy kształtowania zabudo-

wy i urządzania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu powinno 

uwzglćdniać powiązanie z sąsiednimi te-
renami wskazanymi pod zabudowć, 

b) szerokoċć ciągów w liniach rozgranicza-
jących – 6 m, 

c) dopuszcza sić wydzielenie czćċci ciągu 
w formie wewnćtrznej, zadaszonej alei, 
łączącej budynki zlokalizowane na tere-
nach o symbolu MW/U 14 i MW/U 15 
pod warunkiem zachowania nastćpują-
cych zasad: 
– materiał uďyty na przekrycie ciągu w 

minimum 80% bćdzie materiałem 
przepuszczającym ċwiatło dzienne, 

– materiał uďyty na elewacjć powinien 
wyračnie odróďniać ten element od 
łączonych budynków – zaleca sić 
szkło, 

d) dopuszcza sić lokalizacjć urządzeĉ zwią-
zanych z usługami zlokalizowanymi w 
parterach sąsiednich budynków miesz-
kaniowo-usługowych, tj.: ogródki, eks-
pozycji, miejsca odpoczynku itp. 

Zasady okreċlone w punktach 1–3 podlega-
ją ograniczeniom okreċlonym w punkcie 4 
niniejszego ustćpu. 

4) Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu: 
a) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-

cach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych, obowiązują zasady okreċlo-
ne w stosownych przepisach § 8 niniej-
szej uchwały, 

b) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
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decka Kudowa Zdrój − Bystrzyca Kłodz-
ka”, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód lecz-
niczych, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 9 niniejszej 
uchwały, 

d) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach lub w bezpoċrednim sąsiedztwie 
obszaru i terenu górniczego złóď wód 
leczniczych „Polanica-Zdrój”, obowiązu-
ją zasady okreċlone w stosownych prze-
pisach § 9 niniejszej uchwały, 

e) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia, obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

f) dla gruntów zdrenowanych obowiązują 
zasady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały, 

g) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej 
czćċci zdrojowej miasta, obowiązują za-
sady okreċlone w stosownych przepi-
sach § 10 niniejszej uchwały, 

h) ze wzglćdu na połoďenie terenu w grani-
cach strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, obowiązują zasady okreċlone w 
stosownych przepisach § 10 niniejszej 
uchwały, 

i) ze wzglćdu na połoďenie terenu w strefie 
ochronnej „B” obszaru uzdrowiska, 
obowiązują zasady okreċlone w stosow-
nych przepisach § 11 niniejszej uchwały. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci – podział zgodny 
z liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na 
rysunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów 
– nie przewiduje sić tymczasowych form 
zagospodarowania. 

§ 5 

Tereny przeznaczone do realizacji celów  
publicznych oraz wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów pu-
blicznych uznaje sić: 
1) tereny komunikacji publicznej, których zasa-

dy urządzania okreċlono w § 4 niniejszej 
uchwały, 

2) tereny zieleni ogólnodostćpnej oraz usług 
podstawowych, których zasady urządzania 
okreċlono w § 3 niniejszej uchwały, 

3) tereny urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
których zasady urządzania okreċlono w § 3 
niniejszej uchwały. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sić 
realizacjć celów publicznych w zakresie lokali-
zacji usług podstawowych na terenach miesz-
kalnictwa – pod warunkiem zachowania ustaleĉ 

planu okreċlonych w § 3 niniejszej uchwały oraz 
za zgodą właċcicieli lub uďytkowników wieczys-
tych. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sić 
realizacjć celów publicznych w zakresie lokali-
zacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach 
rozgraniczających pozostałych terenów o funk-
cji innej niď urządzenia infrastruktury technicz-
nej – pod warunkiem zachowania ustaleĉ planu 
okreċlonych w § 3 i § 4 niniejszej uchwały oraz 
za zgodą właċcicieli lub uďytkowników wieczys-
tych. 

§ 6 

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy  

i infrastruktury technicznej 

1. Ustala sić nastćpujące obszary zorganizowanej 
działalnoċci inwestycyjnej: 
1) tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

oznaczone symbolami MW/U oraz MW, w 
których zaleca sić prowadzenie działalnoċci 
inwestycyjnej polegającej m.in.: na wydzie-
leniu ewentualnych terenów komunikacji 
wewnćtrznej, kompleksowym uzbrojeniu, 
a nastćpnie zainwestowaniu całego terenu – 
zgodnie z zasadami okreċlonymi w § 3 ni-
niejszej uchwały, 

2) tereny usług lecznictwa uzdrowiskowego 
oraz obiektów i usług związanych z obsługą 
ruchu turystycznego oznaczonych symbolem 
UZ oraz MT, w których zaleca sić prowadze-
nie działalnoċci inwestycyjnej polegającej 
m.in.: na wydzieleniu ewentualnych terenów 
komunikacji wewnćtrznej, kompleksowym 
uzbrojeniu, a nastćpnie zainwestowaniu ca-
łego terenu – zgodnie z zasadami okreċlo-
nymi w § 3 niniejszej uchwały, 

3) tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem 
MN/MT, w granicach których dopuszcza sić 
prowadzenie działalnoċci inwestycyjnej po-
legającej na wydzieleniu ewentualnych tere-
nów komunikacji wewnćtrznej, komplekso-
wym uzbrojeniu, a nastćpnie zainwestowa-
niu poszczególnych fragmentów zabudowy – 
zgodnie z zasadami okreċlonymi w § 3 ni-
niejszej uchwały, 

4) tereny zieleni ogólnodostćpnej, oznaczone 
symbolem ZP, w granicach których dopusz-
cza sić prowadzenie działalnoċci inwestycyj-
nej polegającej na kompleksowym zagospo-
darowaniu terenu – zgodnie z zasadami 
okreċlonymi w § 3 niniejszej uchwały. 

2. W terenie objćtym planem nie wystćpuje zabu-
dowa oraz infrastruktura techniczna wymagają-
ca rehabilitacji. 

R o z d z i a ł  III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
infrastruktury technicznej 

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje 
zaleca sić uzbrojenie terenów poprzedzające re-
alizacjć zabudowy. 
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2. Zaleca sić, aby sieci uzbrojenia podziemnego 
przebiegały w liniach rozgraniczających ulic. W 
przypadku braku moďliwoċci wykonania sieci 
jw. dopuszcza sić prowadzenie sieci w przylega-
jących do ulic terenach – za zgodą właċcicieli 
lub uďytkowników wieczystych – na zasadach 
okreċlonych w stosownych aktach prawa.  

3. Dopuszcza sić uzbrojenie czćċci terenu przez 
inwestorów we własnym zakresie. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić do-
stawć z istniejącego wodociągu miejskiego – po 
rozbudowie. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić dostawć zgodnie z warunkami okre-
ċlonymi przez Zakład Energetyczny. Dopuszcza 
sić skablowanie i przełoďenie istniejących na-
powietrznych sieci elektroenergetycznych. 

6. Zaopatrzenie w energić cieplną – ogrzewanie 
indywidualne lub zdalczynne – z zastosowa-
niem nastćpujących zasad: 
1) zaleca sić odnawialne čródła energii,  

tj. energia słoneczna, energia geotermiczna 
(pompy ciepła itp.), biomasa (w tym drew-
no), 

2) dopuszcza sić ogrzewanie przy zastosowaniu 
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-
runkiem zastosowania kotłów o wysokiej 
sprawnoċci, tj. powyďej 90%. 

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na pod-
stawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorgani-
zowany wywóz na wysypisko wskazane przez 
władze gminy. 

8. Dla całego terenu w granicach opracowania 
przewiduje sić system grupowego odprowa-
dzenia ċcieków do kanalizacji miejskiej oraz 
oczyszczalni ċcieków. Do czasu wybudowania 
sieci kanalizacyjnej dopuszcza sić indywidualne 
oczyszczalnie ċcieków, szczelne zbiorniki bez-
odpływowe i wywóz nieczystoċci do gminnej 
oczyszczalni. 

R o z d z i a ł  IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY  
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

§ 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów z zakresu ochrony przyrody 

– zasady ochrony 

1. W granicach otuliny Parku Narodowego Gór 
Stołowych obowiązują nastćpujące zasady: 
1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza 

sić ogrzewanie paliwem ekologicznym – 
zgodnie z zasadami okreċlonymi w § 7 ni-
niejszej uchwały, 

2) obowiązuje system grupowego odprowa-
dzenia ċcieków – zgodnie z zasadami okre-
ċlonymi w § 7 niniejszej uchwały, 

3) zakaz lokalizacji nowych obiektów przemy-
słowych zaliczanych do przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, dla których sporządzenie raportu o od-
działywaniu na ċrodowisko jest wymagane, 

4) przy nowych nasadzeniach naleďy wprowa-
dzać gatunki tylko pochodzenia europejskie-
go, 

5) chronić istniejące zadrzewienia i zalesienia 
przed wylesieniami poprzez prawidłową go-
spodarkć rolno-leċną, 

6) zachować wysokoċć obowiązującej zabudo-
wy poprzez niewprowadzanie obiektów o 
skali i wysokoċci znacznie odbiegającej od 
ċrednich wskačników na danym terenie, 

7) przy projektowaniu zabudowy naleďy 
uwzglćdnić wytyczne zawarte w planie 
ochrony parku. 

 Powyďsze zakazy nie dotyczą prac wykonywa-
nych na potrzeby ochrony przyrody po uzgod-
nieniu z organem ustanawiającym daną formć 
ochrony przyrody oraz zadaĉ z zakresu obron-
noċci kraju w przypadku zagroďenia bezpieczeĉ-
stwa paĉstwa, a takďe likwidowania nagłych za-
groďeĉ bezpieczeĉstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych. 

2. W granicach projektowanego obszaru Natura 
2000 obowiązują nastćpujące zasady: 
1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza 

sić ogrzewanie paliwem ekologicznym – 
zgodnie z zasadami okreċlonymi w § 7 ni-
niejszej uchwały, 

2) obowiązuje system grupowego odprowa-
dzenia ċcieków – zgodnie z zasadami okre-
ċlonymi w § 7 niniejszej uchwały, 

3) zachować wysokoċć obowiązującej zabudo-
wy poprzez niewprowadzanie obiektów o 
skali i wysokoċci znacznie odbiegającej od 
ċrednich wskačników na danym terenie, 

4) przy projektowaniu zabudowy naleďy 
uwzglćdnić wytyczne zawarte w stosownych 
aktach prawa regulujących zasady w grani-
cach obszarów Natura 2000. 

 Powyďsze zakazy nie dotyczą prac wykonywa-
nych na potrzeby ochrony przyrody po uzgod-
nieniu z organem ustanawiającym daną formć 
ochrony przyrody oraz zadaĉ z zakresu obron-
noċci kraju w przypadku zagroďenia bezpieczeĉ-
stwa paĉstwa, a takďe likwidowania nagłych za-
groďeĉ bezpieczeĉstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych. 

3. Dla nieruchomoċci, w granicach których poło-
ďone są pomniki przyrody, obowiązują nastćpu-
jące zasady: 
1) zabrania sić niszczenia, uszkadzania lub 

przekształcania obiektu lub obszaru podlega-
jącego ochronie, 

2) zabrania sić wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzečbć terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym albo budową, 
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 
naprawą urządzeĉ wodnych, 

3) zabrania sić dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochronie 
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, 
leċnej, wodnej lub rybackiej, 

 Powyďsze zakazy nie dotyczą prac wykonywa-
nych na potrzeby ochrony przyrody po uzgod-
nieniu z organem ustanawiającym pomniki 
przyrody, realizacji inwestycji celu publicznego 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14756 – Poz.  2510 

 

po uzgodnieniu z organem ustanawiającym da-
ną formć ochrony przyrody oraz zadaĉ z zakre-
su obronnoċci kraju w przypadku zagroďenia 
bezpieczeĉstwa paĉstwa, a takďe likwidowania 
nagłych zagroďeĉ bezpieczeĉstwa powszechne-
go i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 9 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie przepisów z zakresu ochrony  
środowiska – zasady ochrony 

1. W granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP Nr 341 „Niecka wewnątrz-
sudecka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka”, 
ċcisłego obszaru ochrony złóď wód leczniczych 
oraz w granicach obszaru i terenu górniczego 
złóď wód leczniczych „Polanica-Zdrój” wprowa-
dza sić bezwzglćdny zakaz lokalizacji inwestycji 
mogących mieć negatywny wpływ na jakoċć 
wód podziemnych. 

2. Na obszarze objćtym planem znajduje sić ujćcie 
wody „Srebrne Čródło” – decyzja Starosty 
Kłodzkiego nr OĊR 6223 – 99/01 z dnia 
31.12.2001 r. 

3. W granicach strefy ochrony poċredniej ujćcia 
wody dla miasta Wrocławia (obejmującej gmi-
nć w granicach administracyjnych) obowiązują 
ograniczenia zawarte w decyzji Urzćdu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu nr GLS.gw.I.053/17/74 
z dnia 31 marca 1974 r. 

4. W obszarze bezpoċredniego zagroďenia powo-
dzią: 
1) obowiązują nakazy i zakazy okreċlone w od-

powiednich aktach prawa, 
2) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budo-

wć inwestycji okreċlonych w ww. aktach 
prawa jako czynnoċci zabronione naleďy 
uzyskać decyzjć dyrektora regionalnego za-
rządu gospodarki wodnej zwalniającą od za-
kazów i nakazów wynikających z połoďenia w 
granicach bezpoċredniego zagroďenia po-
wodzią, 

3) dla nowych obiektów lokalizowanych na ob-
szarze bezpoċredniego zagroďenia powodzią 
zakazuje sić realizacji kondygnacji podziem-
nej lub czćċciowo zagłćbionej. 

5. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku reali-
zacji inwestycji zaleca sić ograniczenie po-
wierzchni utwardzonej (w tym powierzchni za-
budowy) oraz wprowadza sić obowiązek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z Zarządem właċciwym ds. me-
lioracji). 

§ 10 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Ustala sić strefć ochrony konserwatorskiej czć-
ċci zdrojowej miasta, stanowiącej jednoczeċnie 
strefć „OW” obserwacji archeologicznej, dla 
której obowiązują nastćpujące zasady: 

1) naleďy dąďyć do zachowania historycznego 
układu przestrzennego i konserwacji jego 
głównych elementów, 

2) naleďy dąďyć do utrzymania historycznych 
podziałów własnoċciowych, 

3) materiały budowlane wystćpujące w lokal-
nym budownictwie zdrojowym: stosować 
cokoły wykonane lub oblicowane kamien-
nymi ciosami – zalecany piaskowiec, 

4) obowiązuje stosowanie jako pokrycia da-
chowego dachówki ceramicznej lub betono-
wej w kolorze tradycyjnym – czerwonym, w 
przypadku oraz na zasadach okreċlonych dla 
poszczególnych terenów, 

5) w przypadku nowych inwestycji, w zakresie 
kształtowania bryły i detalu architektonicz-
nego, naleďy stosować rozwiązania architek-
toniczne nawiązujące do zabudowy powsta-
łej przed 1945 r. i odpowiadające jej skalą, 

6) projektowane budynki powinny posiadać 
wysokie walory architektoniczne (nowej ar-
chitekturze naleďy stawiać wysokie wyma-
gania projektowe i materiałowe), 

7) wszelka działalnoċć inwestycyjna, budowla-
na, jak równieď przebudowy, remonty, adap-
tacje, dostosowywanie do współczesnych 
funkcji, czy teď dokonywanie podziałów nie-
ruchomoċci znajdujących sić w obszarze 
strefy wymaga uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, 

8) wszelkie inwestycje związane z robotami 
ziemnymi, planowane na obszarze objćtym 
strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

2. Ustala sić strefć ochrony ekspozycji czćċci zdro-
jowej miasta, dla której obowiązują nastćpujące 
zasady: 
1) nowe inwestycje w zakresie wysokoċci oraz 

skali nie powinny konkurować z istniejącą 
zabudową, 

2) dla planowanych nowych inwestycji w gra-
nicach strefy konieczne jest uzyskanie opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. Dla terenów połoďonych w granicach zabytków 
archeologicznych obowiązują nastćpujące za-
sady:  
1) stanowisko archeologiczne (nr stanowiska 

na obszarze AZP 1 / 4) winno być uwzglćd-
niane i nanoszone w formie niezmienionej 
przy wykonywaniu planów i projektów 
szczegółowych, 

2) w wypadku robót ziemnych Inwestor winien 
uzyskać opinić wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, okreċlającą zakres nadzoru arche-
ologicznego. 

4. Na obszarze miasta stwierdzono zabytkowe 
aleje i szpalery do zachowania. Dla terenów, w 
granicach których wskazano zabytkowe aleje 
i szpalery, wprowadza sić nastćpujące zasady: 
1) wyklucza sić wycinanie drzew stanowiących 

zabytkowe aleje i szpalery – za wyjątkiem 
przypadków okreċlonych w stosownych ak-
tach prawnych, 

2) naleďy uzupełnić istniejące aleje oraz szpale-
ry drzew, 
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3) zaleca sić wprowadzenie nowych nasadzeĉ 
jako kontynuacjć istniejących. 

5. W odniesieniu do obiektów i zespołów wpisa-
nych do rejestru zabytków obowiązują zasady 
okreċlone w stosownych decyzjach oraz aktach 
prawnych. 

6. Na obszarze objćtym planem stwierdzono na-
stćpujące obiekty wpisane do rejestru zabyt-
ków: 
• miasto (historyczny układ urbanistyczny), nr 

rej. zabytków 489/681/Wł decyzja z dnia 
8.12.1977 (bez okreċlenia granic wpisu). 

7. Ustala sić ochronć obiektów wpisanych do wo-
jewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, dla 
których obowiązują nastćpujące zasady: 

1) wszelkie przebudowy i rozbudowy, a takďe 
zmiany funkcji obiektów naleďy opiniować 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

2) dopuszcza sić rozbiórkć budowli znajdują-
cych sić w ewidencji, gdy jest to uzasadnio-
ne wzglćdami technicznymi lub planistycz-
nymi – w takim przypadku inwestor obowią-
zany jest przekazać nieodpłatnie wojewódz-
kiemu konserwatorowi zabytków stosowną 
dokumentacjć obiektu, 

3) dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków naleďy zacho-
wać nastćpujące ustalenia: 

 
Nr obiektu 

na rys. 
planu 

Obiekt – adres 
Zakres 

ochrony 
Ustalenia 

1–5 ul. Dąbrowskiego 
1a, 1b, 1e, 1f, 1g 

zabudowania 
dawnej 
szlifierni 
Wittwera 

 

1 ul. Dąbrowskiego 1b dom 
mieszkalny 

- Obowiązuje: 
- zachowanie zwartej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie gzymsu wieĉczącego i mićdzykondygnacyjne-

go, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

2 ul. Dąbrowskiego 1a dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie zwartej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie szerokiego pasa gzymsowego elewacji fronto-

wej, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

3 ul. Dąbrowskiego 1g dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

4 ul. Dąbrowskiego 1f dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
6 ul. Bystrzycka 11 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 
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Nr obiektu 
na rys. 
planu 

Obiekt – adres 
Zakres 

ochrony 
Ustalenia 

7 ul. Bystrzycka 13 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku z uskokiem w naroďniku płd. 

i z półkolistym ryzalitem frontowym, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie dyspozycji elewacji frontowej i bocznych, 
- zachowanie wystroju elewacji, w tym zdobieĉ tynkowymi 

płycinami. 
8 ul. Dąbrowskiego 4 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym tynkowych opasek 
okiennych, pasów mićdzykondygnacyjnych i naroďnych. 

9 ul. Dąbrowskiego 3 budynek 
Urzćdu 
Miejskiego 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie formy i materiału balustrad balkonów, 
- zachowanie dekoracji w tynku elewacji frontowej, 
- zachowanie konstrukcji ryglowej partii szczytu i przyległych 

doĉ wystawek w połaci dachu. 
10 ul. Dąbrowskiego 5 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

11 ul. Lipowa 1 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie loggii w konstrukcji ryglowej (zalecane przy-
wrócenie pierwotnego przeszklenia loggii w ryzalicie). 

12 ul. Lipowa 3 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku w formie szeċcianu, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
13 ul. Lipowa 5 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

14 ul. Bystrzycka 19 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
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Nr obiektu 
na rys. 
planu 

Obiekt – adres 
Zakres 

ochrony 
Ustalenia 

- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie form, wielkoċci oraz drewnianego wykoĉczenia 
werand i wykusza fasady, 

- zachowanie ryglowej konstrukcji ċcian mieszkalnego pod-
dasza i facjat, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

15 ul. Lipowa 2 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym pionowych podziałów 
boniowanymi pasami elewacji frontowej oraz tynkowych 
opasek okiennych, 

- zachowanie drewnianych balkonów lub w przypadku prze-
budowy - analogicznych do pierwotnych. 

Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

16 ul. Lipowa 4 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
17 ul. Lipowa 7 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie rozczłonkowanej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu, 
- zachowanie wystroju elewacji, w tym blend, płycin i obra-

mieĉ tynkowych okien. 
Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

18 ul. Dąbrowskiego 6 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie drewnianych balkonów-loggii, ganku, z zacho-
waniem oryginalnej dekoracji belek i odeskowania, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym opasek okiennych, 
okrągłych płycin w naroďach i szczytach. 

19 ul. Dąbrowskiego 7 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie rozczłonkowanej formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi frontowych oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, 
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analogicznych do pierwotnych, 
- zachowanie drewnianych balkonów lub w przypadku prze-

budowy - analogicznych do pierwotnych, 
- zachowanie gzymsu. 

20 ul. Dąbrowskiego 9 dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
21 ul. Zdrojowa 12 dom usługo-

wo-
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju drzwi 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

22 ul. Bystrzycka 27 dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie ryglowej konstrukcji werandy, 
- zachowanie kamiennego cokołu przyziemia. 

23 ul. Kłodzka 6 dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie rozczłonkowanej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie konstrukcji szachulcowej, 
- zachowanie wystroju elewacji, w tym kamieni licowanych 

parteru. 
24 ul. Kłodzka 8 dom miesz-

kalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy i pokrycia dachu (wraz z wieďyczką), 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym cegły klinkierowej 
tarasu. 

25 ul. Zdrojowa 8 Restauracja-
herbaciarnia, 
dawniej dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie snycersko opracowanych konsoli dachu. 
26 ul. Zdrojowa 6 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym licowania, ceglanych 
obramieĉ okien, parapetów i gzymsu mićdzykondygnacyj-
nego, 

- zachowanie kutej balustrady balkonu frontowego. 
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27 ul. Zdrojowa 11 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku (równieď oficyny), 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie ryglowych konstrukcji facjat, 
- odeskowanie szczytu. 
- Obowiązują obramienia okienne w formie analogicznej do 

pierwotnej. 
28 ul. Zdrojowa 7 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

29 ul. Zdrojowa 5 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie prostej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
30 ul. Zdrojowa 3 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

31 ul. Kłodzka 1 dom 
mieszkalny  

Obowiązuje: 
- zachowanie prostej, wydłuďonej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym ďeliwnych konsoli 
dachu. 

Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

32 ul. Kłodzka 2 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie konstrukcji szachulcowej, 
- zachowanie formy, wielkoċci oraz drewnianego wykoĉcze-

nia wykusza, 
Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

33 ul. Owcza 14 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
34 ul. Owcza 12 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
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- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
35 ul. Mariaĉska 1 pawilon 

handlowy 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie dyspozycji elewacji frontowej. 

36 ul. Mariaĉska 3 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie form, wielkoċci oraz drewnianego wykoĉczenia 
werand, 

- zachowanie balkonów, 
- odeskowanie w formie analogicznej do pierwotnej. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci, za wyjątkiem niezbćd-
nych inwestycji w zakresie komunikacji. 

37 ul. Owcza 9 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

38 ul. Bystrzycka 10 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie ďeliwnych konsoli dachu, 
- zachowanie metalowego ogrodzenia, w przypadku przebu-

dowy dopuszcza sić stosowanie form, wielkoċci i materia-
łów analogicznych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

39 ul. Bystrzycka 31 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

40 ul. Bystrzycka 35 Willa (ob. 
dom miesz-
kalny) 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie metalowych balustrad naroďnych balkonów 
drugiej i trzeciej kondygnacji. 

41 ul. Bystrzycka 33 Do 
 mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
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- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu przyziemia. 
42 al. Wojska Polskiego 2 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

poddasza i drugiej kondygnacji oraz podziałów wewnćtrz-
nych stolarki, analogicznych do pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
43 al. Wojska Polskiego 4 dom 

mieszkalno-
usługowy 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

Obowiązują obramienia okienne i drzwiowe w formie analo-
gicznej do pierwotnej. 

44 al. Wojska Polskiego 6 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

45 al. Wojska Polskiego 1 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym gzymsów, obramieĉ 
okiennych, licowania cokołu. 

46 al. Wojska Polskiego 8 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych (za wyjątkiem elewacji tylnej), 

- zachowanie drzwi na klatkć schodową oraz z werandy, 
- zachowanie wystroju elewacji. 

47 al. Wojska Polskiego 3 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku i pawilonu, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie daszku nad wejċciem, 
- zachowanie dekoracyjnych krokwi okapu, 
- zachowanie wystroju elewacji, 
- zachowanie drzwi wewnćtrznych. 

48 ul. Warszawska 2 dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu (łącznie z ryzalitem), 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 
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- zachowanie wystroju elewacji. 
49 ul. Warszawska 4 Willa Obowiązuje: 

- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, takďe na parterowych dobu-

dówkach, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie drzwi w hallu, 
- zachowanie ogrodzenia ze słupów licowanych kamieniem 

rustykalnym oraz uzupełnienie i odbudowa ogrodzenia od 
strony ulicy Warszawskiej z zastosowaniem form, wielkoċci 
i materiałów analogicznych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
50 ul. Warszawska 6 poczta Obowiązuje: 

- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie piaskowcowych obramieĉ okiennych, 
- zachowanie kamiennych murków i słupów granicznych 

parceli, 
- zachowanie metalowego ogrodzenia, w przypadku przebu-

dowy dopuszcza sić stosowanie form, wielkoċci i materia-
łów analogicznych do pierwotnych. 

51 ul. Warszawska 8 Dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, 
- odeskowanie szczytów. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

52 ul. Warszawska 12 Dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

53 ul. Warszawska 3 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu (za wyjątkiem wieďy), 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym tynkowych obramieĉ 
okiennych i dekoracji sztukatorskich. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
54 ul. Harcerska 1 Dom miesz-

kalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 
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- odeskowanie werandy i górnej kondygnacji wieďy, 
- zachowanie wysokiego, licowanego kamieniem cokołu. 

55 ul. Warszawska 5 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym dekoracji ramowej, 
płycinowej. 

- Zakazuje sić: 
- pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą lub tyn-

kiem, 
- podziału nieruchomoċci. 

56 ul. Warszawska 7 dom 
mieszkalny 
z piekarnią 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku mieszkalnego (nie dotyczy do-

budówki), 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym tynkowych obramieĉ 
okien, 

- zachowanie ogrodzenia, uzupełnienie go oraz odbudowa 
z zastosowaniem form, wielkoċci i materiałów analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

57 ul. Warszawska 9 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- odeskowanie szczytów, 
- zachowanie klatki schodowej, drzwi do mieszkaĉ i stropu 

kasetonowego. 
58 ul. Owcza 4 Willa Obowiązuje: 

- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
Obowiązują drewniane okiennice. 

59 ul. Owcza 2 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
60 ul. Harcerska 3 dom miesz-

kalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 121 – 14766 – Poz.  2510 

 

Nr obiektu 
na rys. 
planu 

Obiekt – adres 
Zakres 

ochrony 
Ustalenia 

pierwotnych. 
61 al. Wojska Polskie-

go 10 
Willa, przed-
szkole 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, 
- zachowanie kamiennych balustrad balkonów. 
Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

62 ul. Spacerowa 1 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym gzymsów pod okien-
nych i mićdzykondygnacyjnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

63 al. Wojska Polskie-
go 12 

Willa, obecnie 
pensjonat 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym pasów tynkowych, 
wyoblonych wćgarków i płycin. 

- ogrodzenie nawiązujące formą do bramki od ul. Spacero-
wej, 

- zachowanie elementów wystroju wnćtrz, układu komunika-
cyjnego z hallem i klatką schodową. 

Zakazuje sić: 
- pokrywania cegły klinkierowej parapetów i pasa podokien-

nego farbą lub tynkiem. 
- podziału nieruchomoċci. 

64 ul. Bystrzycka 22 Dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie szachulcowej konstrukcji kondygnacji podda-
sza. 

Zakazuje sić: 
- pokrywania cegły klinkierowej farbą lub tynkiem, 
- podziału nieruchomoċci. 

65 ul. Bystrzycka 43 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
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66 al. Wojska Polskie-
go 14 

Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, 
- zachowanie ogrodzenia, w przypadku przebudowy dopusz-

cza sić stosowanie form, wielkoċci i materiałów analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
67 al. Wojska Polskie-

go 15 
dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- odeskowanie w formie analogicznej do pierwotnej, 
- tynkowe obramienia okienne. 
Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

68 al. Wojska Polskie-
go 16 

dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, 
- zachowanie ogrodzenia, w przypadku przebudowy dopusz-

cza sić stosowanie form, wielkoċci i materiałów analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
69 al. Wojska Polskie-

go 18 
Willa Obowiązuje: 

- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym poziomych pasów 
tynkowych, gzymsów mićdzyokiennych, metalowej dekora-
cji podokiennej, 

- zachowanie ogrodzenia, w przypadku przebudowy dopusz-
cza sić stosowanie form, wielkoċci i materiałów analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
70 al. Wojska Polskie-

go 20 
dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, 
- zachowanie ogrodzenia, w przypadku przebudowy dopusz-

cza sić stosowanie form, wielkoċci i materiałów analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
71 al. Wojska Polskie- dom Obowiązuje: 
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go 19 mieszkalny - zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien, 

frontowej witryny sklepowej i drzwi oraz podziałów we-
wnćtrznych stolarki, analogicznych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, w tym gzymsów mićdzy-
kondygnacyjnych, 

- zachowanie płaskiego gzymsu podokapowego, 
- zachowanie drewnianych okiennic, lub w przypadku wy-

miany analogicznych do pierwotnych. 
72 al. Wojska Polskie-

go 17 
Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
73 ul. Łąkowa 2 Dom miesz-

kalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie drewnianych okiennic, lub w przypadku wy-
miany analogicznych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
74 ul. Rybna 7 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju drzwi 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

75 ul. Rybna 5 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

76 al. Wojska Polskie-
go 26 

Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

77 ul. Koċciuszki 
/Warszawska 

wiadukt 
kolejowy 

Obowiązuje zachowanie wiaduktu w obecnej formie. 

78 ul. Bystrzycka 34 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
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79 ul. Bystrzycka 36 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
80 ul. Bystrzycka 44 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie zwartej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie formy, wielkoċci oraz drewnianego wykoĉcze-
nia ganku wejċcia w elewacji frontowej. 

Obowiązują tynkowe obramienia okienne. 
81 ul. Bystrzycka 48 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie dekoracji tynkowych, 
- zachowanie drzwi do sieni i w sieni. 
Obowiązują tynkowe i drewniane obramienia okienne w for-
mie analogicznej do pierwotnej. 

82 ul. Bystrzycka 46 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie form, wielkoċci oraz drewnianego odeskowa-
nia facjat, werandy i partii szczytowych łącznie z koronko-
wym wykrojem dolnych partii. 

83 al. Wojska Polskie-
go 46 

dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie konstrukcji szachulcowej. 
Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

84 al. Wojska Polskie-
go 48 

dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie dekoracyjnego opracowania szczytu. 
85 al. Wojska Polskie-

go 54 
dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
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pierwotnych, 
- zachowanie drewnianych okiennic, lub w przypadku wy-

miany analogicznych do pierwotnych, 
- zachowanie kamiennego cokołu. 

86 ul. Fabryczna 8 klasztor SS 
Urszulanek, 
dom miesz-
kalny w ze-
spole klasz-
tornym, park 
(teren urzą-
dzony parko-
wo do zacho-
wania) 

Obowiązuje: 
- zachowanie brył budynków, 
- zachowanie formy dachów, 
- ceramiczne pokrycie dachów, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych – dla obydwu budynków, 

- zachowanie wystroju elewacji budynku klasztoru, w tym 
gzymsów, lizen, obramowaĉ okien i drzwi, 

- zachowanie wystroju parteru i ryglowej konstrukcji loggii 
dla budynku mieszkalnego, 

- zachowanie szachulcowej konstrukcji poddasza dla budyn-
ku mieszkalnego. 

- zachowanie terenu urządzonego parkowo wokół zabudo-
waĉ. 

87 al. Zwycićzców 6 ogrodzenie 
przy dawnej 
hucie i szli-
fierni szkła 

Obowiązuje zachowanie ogrodzenia, w przypadku przebudowy 
dopuszcza sić stosowanie form, wielkoċci i materiałów analo-
gicznych do pierwotnych. 

88 al. Wojska Polskie-
go 58 

Dom miesz-
kalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

89 al. Wojska Polskie-
go 29 

Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu, 
- zachowanie ogrodzenia, w przypadku przebudowy dopusz-

cza sić stosowanie form, wielkoċci i materiałów analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
90 ul. Fabryczna 10 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie drewnianych konstrukcji werandy i ryzalitu 
południowego, 

- zachowanie alei lipowej prowadzącej do wejċcia głównego, 
- zachowanie słupów ogrodzenia. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

91 al. Zwycićzców 8 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- odeskowanie szczytu, 
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- zachowanie konstrukcji szachulcowych, 
- zachowanie kamiennego cokołu. 

92 ul. Dworcowa 1 budynek 
dworca kole-
jowego oraz 
obiekty towa-
rzyszące: dwa 
budynki go-
spodarcze, 
budynek 
mieszkalny, 
budynek na-
stawni, tunel 
dla pieszych 
pod torami  

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku dworca, 
- zachowanie formy dachu budynku dworca, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

budynku dworca oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, 
analogicznych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji budynku dworca, 
- zachowanie wiaty peronu na drewnianych słupach, 
- zachowanie budynków towarzyszących (przybudówki, dwa 

budynki gospodarcze, budynku mieszkalnego, budynku na-
stawni, tunelu dla pieszych pod torami). 

93 ul. Fabryczna 4 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

94 ul. Fabryczna 7 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie drewnianych werand przy ryzalicie frontowym, 
wraz z dekoracyjną snycerką, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
95 al. Zwycićzców 9 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

96 al. Zwycićzców 7 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

97 ul. Fabryczna 2 Willa Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie drzwi wewnćtrznych w korytarzu. 
98 ul. Fabryczna 1 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie prostej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
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nych do pierwotnych, 
- zachowanie formy, wielkoċci i drewnianego wykoĉczenia 

wykusza balkonowego. 
99 ul. Warszawska 18 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie zwartej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
100 ul. Warszawska 22 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

101 ul. Warszawska 20 dom 
mieszkalny, 
siedziba NFZ 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
102 ul. Warszawska 24 dom 

mieszkalny, 
remiza 
straďacka 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie konstrukcji szachulcowej. 
103 ul. Harcerska 2 Willa Obowiązuje: 

- zachowanie zwartej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

104 ul. Harcerska 4 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

105 ul. Harcerska 13 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- odeskowanie szczytów, 
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planu 

Obiekt – adres 
Zakres 

ochrony 
Ustalenia 

- zachowanie kamiennego murka na granicy działki. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

106 ul. Harcerska 15 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- odeskowanie szczytów, 
- zachowanie kamiennego murka i metalowego ogrodzenia, 

w przypadku przebudowy dopuszcza sić stosowanie form, 
wielkoċci i materiałów analogicznych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
107 ul. Harcerska 17 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

108 ul. Harcerska 19 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

109 ul. Harcerska 21 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie kamiennego cokołu, 
- zachowanie kamiennego ogrodzenia. 
Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 

110 ul. Warszawska 21 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie prostej, zwartej bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
111 ul. Warszawska 23 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
112 ul. Harcerska 25 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie prostej, wydłuďonej w poziomie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 
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ochrony 
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- zachowanie murowanych gzymsów podokiennych. 
113 ul. Warszawska 25 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
114 ul. Kiliĉskiego 7 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych. 

Zakazuje sić pokrywania cegły klinkierowej parapetów farbą 
lub tynkiem. 

115 al. Zwycićzców 2 dom 
mieszkalny 
(Rozlewnia 
Wody Mine-
ralnej) 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- obramienie drzwi wejċciowych w formie analogicznej do 
pierwotnej, 

- zachowanie wystroju elewacji. 
116 ul. Warszawska 27 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i bocznych drzwi zewnćtrznych oraz podziałów wewnćtrz-
nych stolarki, analogicznych do pierwotnych, 

- zachowanie wystroju elewacji, 
- zachowanie ogrodzenia budynku od frontu, w przypadku 

przebudowy dopuszcza sić stosowanie form, wielkoċci 
i materiałów analogicznych do pierwotnych. 

117 ul. Kiliĉskiego 27 Dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły i konstrukcji budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci. 
118 ul. Kiliĉskiego 23 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- odeskowanie (w starszym budynku). 
119 ul. Kiliĉskiego 21 Dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych, 

- zachowanie konstrukcji szachulcowej facjaty. 
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Obiekt – adres 
Zakres 

ochrony 
Ustalenia 

Zakazuje sić podziału nieruchomoċci, za wyjątkiem niezbćd-
nych inwestycji w zakresie komunikacji. 

120 ul. Dworcowa 2 dom miesz-
kalny z bu-
dynkiem go-
spodarczym 

Obowiązuje: 
- zachowanie brył budynków, 
- zachowanie formy dachów, 
- ceramiczne pokrycie dachów, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych - dla obydwu budynków, 

- zachowanie gzymsu mićdzykondygnacyjnego w obydwu 
budynkach, 

- odeskowanie szczytów w budynku mieszkalnym. 
121 ul. Dąbrowskiego (przy 

numerze 1a) 
most przez 
Bystrzycć 
Dusznicką 

Obowiązuje zachowanie formy balustrady. 

122 ul. Bystrzycka 
/Dąbrowskiego, 
w pobliďu mostu 

rzečba przy-
droďna 
„Ukrzyďowa-
nie”  

Obowiązuje zachowanie rzečby. 

123 ul. Kiliĉskiego 15 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- zachowanie snycerskich obramieĉ okien, 
- zachowanie dekoracji parapetów i szczytów, 
- odeskowanie szczytów. 

124 ul. Kiliĉskiego 13 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

i drzwi oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicz-
nych do pierwotnych. 

125 ul. Kiliĉskiego 17 dom 
mieszkalny 

Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- odeskowanie szczytów. 
126 ul. Kiliĉskiego 4 dom 

mieszkalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu, 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie układu na elewacji, wielkoċci i wykroju okien 

oraz podziałów wewnćtrznych stolarki, analogicznych do 
pierwotnych, 

- formy, wielkoċci i drewnianego wykoĉczenia ganku wej-
ċcia. 

Obowiązują drewniane okiennice. 
127 ul. Bystrzycka 7 dom miesz-

kalny 
Obowiązuje: 
- zachowanie bryły budynku, 
- zachowanie formy dachu. 
- ceramiczne pokrycie dachu, 
- zachowanie posadzki klatki schodowej i balustrady scho-

dów. 
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W wyďej wymienionych zabytkowych obiektach 
ochronie podlegają zachowane pierwotne (histo-
ryczne) parametry i rozwiązania budowlane: 
– lokalizacja oraz historyczna (pierwotną) forma 

obiektów, 
– układ bryły i proporcje poszczególnych elemen-

tów architektonicznych jej ukształtowania, 
– forma, układ i wysokoċć dachu oraz rodzaj po-

krycia dachu, 
– układ osi okiennych, wymiary otworów okien-

nych i ich podziały, 
– elementy dekoracyjne i detal architektoniczny, 
– rodzaj zastosowanych materiałów budowla-

nych, 
powyďszym przepisom podlegają wszystkie obiek-
ty wpisane do gminnej ewidencji zabytków po 
wejċciu uchwały w ďycie. 
Odstćpstwa od wyďej wymienionych zasad do-
puszcza sić tylko i wyłącznie za zgodą i w zakresie 
okreċlonym przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

§ 11 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie przepisów z zakresu ochrony 
uzdrowisk 

1. W granicach strefy ochronnej „B” obszaru 
uzdrowiska, obowiązują nastćpujące zasady: 
  1) zabrania sić wszystkich czynnoċci zabro-

nionych ujćtych w wykazie dla strefy 
ochronnej „C”, 

  2) zabrania sić lokalizacji nowych oraz rozbu-
dowy istniejących zakładów przemysło-
wych, punktów skupu złomu i punktów 
skupu produktów rolnych, 

  3) zabrania sić lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni wićkszej niď 400 m2 z 
obiektami towarzyszącymi, 

  4) zabrania sić lokalizacji stacji paliw lub urzą-
dzeĉ emitujących fale elektromagnetyczne 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, nie bliďej niď 500 m od granicy 
obszaru strefy ochronnej „A”, 

  5) zabrania sić uruchamiania punktów dystry-
bucji i składowania ċrodków chemicznych, 
produktów naftowych i innych artykułów 
uciąďliwych dla ċrodowiska, 

  6) zabrania sić wyrćbu drzew leċnych i par-
kowych, z wyjątkiem cićć sanitarnych, 

  7) zabrania sić pozyskiwania surowców mine-
ralnych innych niď naturalne surowce lecz-
nicze, 

  8) zabrania sić prowadzenia robót melioracyj-
nych mających na celu niekorzystną zmianć 
istniejących stosunków gruntowo-
wodnych, 

  9) zabrania sić lokalizacji parkingów o wielko-
ċci powyďej 50 miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych, dostawczych i au-
tobusów, 

10) wskačnik powierzchni terenów zielonych 
powinien wynosić nie mniej niď 55% po-
wierzchni działki – chyba ďe zasady okre-
ċlone w § 3 stanowią inaczej. 

2. W granicach strefy ochronnej „C” obszaru 
uzdrowiska, (obejmującej gminć w granicach 
administracyjnych) obowiązują nastćpujące za-
sady: 
1) zabrania sić nieplanowanego wyrćbu drzew, 
2) zabrania sić prowadzenia działaĉ powodują-

cych niekorzystną zmianć stosunków wod-
nych, 

3) zabrania sić lokalizacji nowych uciąďliwych 
obiektów budowlanych i innych uciąďliwych 
obiektów, w tym zakładów przemysłowych, 

4) zabrania sić prowadzenia działaĉ mających 
wpływ na fizjografić uzdrowiska i jego zało-
ďenia przestrzenne lub właċciwoċci lecznicze 
klimatu, 

5) wskačnik powierzchni terenów zielonych 
powinien wynosić nie mniej niď 45% po-
wierzchni działki – chyba ďe zasady okreċlo-
ne w § 3 stanowią inaczej. 

R o z d z i a ł  V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 12 

Ustalenia końcowe 

1. Ustala sić wysokoċć opłaty okreċlonej w art. 36 
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci. 

2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Polanica-Zdrój. 

3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnoċląskiego. 

 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MAGDALENA PTASZEK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Polanicy-Zdroju nr XXXI/193/09 z dnia 
29 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Polanicy-Zdroju nr XXXI/193/09 z dnia 
29 kwietnia 2009 r. 

 
UCHWAŁA NR XXXI/192/09 

RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 
Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 ROKU 

 
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego MPZP CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póčn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póčn. zm.) Rada Miejska w Polani-
cy-Zdroju uchwala, co nastćpuje: 

§ 1 

Stwierdza sić zgodnoċć projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP 
CENTRUM, uwzglćdniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr XXIX/180/09 Rady Miejskiej w Polanicy-
-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM, z ustaleniami „Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój”, zatwierdzonego 24 pačdziernika 2006 r. 
uchwała nr XLVIII/337/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia. 
 
PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 
 
MAGDALENA PTASZEK 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Polanicy-Zdroju nr XXXI/193/09 z dnia 
29 kwietnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

MPZP CENTRUM 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póčniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póčniejszymi 
zmianami) po rozpatrzeniu przedstawionych przez Burmistrza nieuwzglćdnionych uwag wniesionych 
do przedmiotowego planu Rada Miejska rozstrzyga, co nastćpuje: 
1. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie odrzucenia uwagi nr 1 (wnoszący 

uwagć – pan Arnold Róďewicz), dotyczącej działki nr 143/5, 560 i 561, AM-5, obrćb Centrum. Uwaga 
jest bezprzedmiotowa, gdyď wniosek złoďony do planu został uwzglćdniony w zakresie wnioskowa-
nych nieruchomoċci. 

2. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie uwzglćdnienia uwagi nr 2 (wno-
szący uwagć – paĉstwo Izabela i Piotr Stecko), dotyczącej działki nr 91/16, AM-2, obrćb Centrum. 
Uwaga zostaje uwzglćdniona poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej na wniosko-
wanej działce. 

3. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie uwzglćdnienia uwagi nr 3 (wno-
szący uwagć – pani Leokadia Cermakowa, paĉstwo Andrzej i Jadwiga Durczok oraz paĉstwo Kata-
rzyna i Marcin Iwaĉscy), dotyczącej działki nr 147/5, AM-5, obrćb Centrum. Uwaga zostaje uwzglćd-
niona poprzez wprowadzenie funkcji zieleni niepublicznej (ZN) w miejsce funkcji zieleni ogólnodo-
stćpnej (ZP). 

4. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie czćċciowego uwzglćdnienia uwagi 
nr 4 (wnoszący uwagć – pan Piotr Lasociĉski), dotyczącej działki nr 121/6, AM-2, obrćb Centrum. 
Uwaga zostaje uwzglćdniona poprzez wprowadzenie do planu zapisu umoďliwiającego odstćpstwa 
od zasad wymienionych w § 10, pkt 7, ppkt 3) tylko i wyłącznie za zgodą i w zakresie okreċlonym 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz poprzez wprowadzenie zapisu, ďe w obiektach za-
bytkowych ochronie podlegają  zachowane pierwotne  (historyczne) parametry i rozwiązania budow-
lane. W pozostałej czćċci Rada uwagć odrzuca. 
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5. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie uwzglćdnienia uwagi nr 5 (wno-
szący uwagć – pani Halina Kaczorowska), dotyczącej działki nr 175, AM-6, obrćb Centrum. Uwaga zo-
staje uwzglćdniona, poprzez wprowadzenie funkcji mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym 
w miejsce zieleni ogólnodostćpnej. 

6. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie uwzglćdnienia uwagi nr 5 (wno-
szący uwagć – paĉstwo Jadwiga i Stanisław Depka), dotyczącej działki nr 165/1 i 165/10, AM-5, obrćb 
Centrum. Uwaga zostaje uwzglćdniona, poprzez rezygnacjć z poszerzenia drogi KDW2. 

7. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie odrzucenia uwagi nr 7 (wnoszący 
uwagć – Polanicka Izba Gospodarcza), dotyczącej terenu „małego rynku”. Uwaga nie zostaje 
uwzglćdniona, gdyď zmiany wynikające z uwzglćdnienia wszystkich aspektów omawianej uwagi na-
ruszałaby interes osób trzecich oraz skutkowałyby koniecznoċcią kolejnego wyłoďenia planu. 

8. Podzielić stanowisko Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie odrzucenia uwagi nr 8 (wnoszący 
uwagć – Sanatorium Uzdrowiskowe „Malwa Kamea” sp. z o.o.), dotyczącej działki nr 435, AM-9, ob-
rćb Centrum. Uwaga nie zostaje uwzglćdniona, gdyď zmiana stref uzdrowiskowych moďe nastąpić 
na etapie sporządzania statutu uzdrowiskowego a nie planu miejscowego. 

9. Nie podzielić stanowiska Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w zakresie odrzucenia uwagi nr 9 (wno-
szący uwagć – pan Zdzisław Cholewa) dotyczącą terenów MN 7. Po rozpatrzeniu wniesionej uwagi 
Rada postanawia uwzglćdnić uwagi wnioskodawcy, w wyniku czego odstćpuje sić od naroďnego 
ċcićcia działki nr 575/1 AM - 5 obrćb Centrum. Powyďsza zmiana została uwzglćdniona w przedsta-
wionym do uchwalenia projekcie uchwały. 

 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej 
w Polanicy-Zdroju nr XXXI/193/09 z dnia 
29 kwietnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego MPZP CENTRUM, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póčniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póčniejszymi zmiana-
mi) stwierdza sić, iď realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, wynikających z ustaleĉ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP 
CENTRUM, bćdzie finansowana z budďetu gminy, w tym ze ċrodków pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiej, a takďe ze ċrodków zewnćtrznych.  
 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej bćdą realizowane w sposób etapowy, w oparciu 
o istniejące uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami okreċlonymi w wieloletnich programach rozwoju 
miasta Polanica-Zdrój.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
NR XXXVIII/444/09 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Szklar-
skiej Porębie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr XV/140/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października  
 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591,  ze 
zm.) w związku z art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Po-
rćbie uchwala, co nastćpuje: 


