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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XL/354/09 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Legnicy – kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana,
 Zielona, Orła Białego 

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, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, oraz z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) w związku 
z uchwałą nr XIX/206/04 z dnia 29 marca 2004 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legnicy – kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona, 
Orła Białego, uchwala sić, co nastćpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – kwartału zabu-
dowy Wrocławska, Jordana, Zielona, Orła Białego.  

§ 2 

Integralną czćścią niniejszej uchwały są: 
1. Załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000; 
2. Załącznik nr 2 –„Sposób realizacji inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legnicy – kwartału zabudowy Wrocław-
ska, Jordana, Zielona i Orła Białego”; 

3. Załącznik nr 3 – „Rozstrzygnićcie dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legnicy – kwartału zabudowy Wrocławska, Jor-
dana, Zielona i Orła Białego”; 

4. Załączniki 2 i 3, o których mowa w pkt 2 i 3, nie 
są ustaleniami planu. 

§ 3 

1. W planie określono: 
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku 

planu:  
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-

niczające tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania; 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej; 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznej; 

f) parametry i wskaŝniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu 
(linie zabudowy, gabaryty obiektów, 
wskaŝniki intensywności zabudowy); 

g) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie od-
rćbnych przepisów; 

h) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytko-
waniu; 

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacyjnych i infra-
struktury technicznej; 

2) w rozdziale 4 uchwały: 
a) szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objćtych planem; 
b) sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uşytkowania te-
renów; 

c) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: 
przebiegi linii rozgraniczających, literowe ozna-
czenia podstawowej funkcji terenu, przebiegi li-
nii zabudowy obowiązującej i nieprzekraczalnej, 
stref ograniczonych nasadzeń i ograniczonego 
inwestowania w sąsiedztwie wałów przeciw-
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powodziowych, lokalizacja zespołów zieleni wy-
sokiej, przebiegi ścieşek rowerowych, ustalone 
granice nieruchomości, projektowane podziały 
oraz akcenty kompozycyjne i architektoniczne. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla 
poszczególnych terenów wydzielanych liniami 
rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia 
liczbowe i literowe. Oznaczenia literowe okre-
ślają przewaşające (podstawowe) funkcje tere-
nów. Tereny dróg publicznych oznaczono sym-
bolem KD. 

4. Usytuowanie projektowanych obiektów kubatu-
rowych, krawćşników projektowanych jezdni 
i zatok postojowych i autobusowych, przebiegi 
orientacyjnych granic nieruchomości, przebiegi 
dróg wewnćtrznych oraz propozycje zagospo-
darowania terenu mają charakter ustaleń 
wstćpnych i mogą być w projektach zagospo-
darowania oraz w projektach podziału terenów 
uściślone na podstawie opracowań o wićkszym 
stopniu szczegółowości niş rysunek planu, jeşeli 
wymaga tego np. program sytuowanej inwe-
stycji, pod warunkiem zachowania moşliwości 
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospoda-
rowania ustalonych planem dla wszystkich te-
renów. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
liniach zabudowy nieprzekraczalnej – naleşy przez 
to rozumieć granicć, której nie moşna przekroczyć 
przy lokalizowaniu budynku; 
obowiązującej linii zabudowy − naleşy przez to ro-
zumieć linić posadowienia frontowej elewacji bu-
dynku; 
akcencie architektonicznym – naleşy przez to ro-
zumieć detal architektoniczny lub czćść konstruk-
cyjną budynku o kształcie wyróşniającym sić 
w bryle budynku; 
akcencie kompozycyjnym – naleşy przez to rozu-
mieć element przestrzenny małej architektury, 
wyróşniający sić na tle otoczenia, znajdujący sić na 
osi wglądu do wnćtrza;  
wskaźnik zabudowy − stosunek powierzchni za-
budowy do powierzchni działki; 
wysokość zabudowy – naleşy przez to rozumieć 
wysokość mierzoną w kondygnacjach uşytkowych 
naziemnych.  

§ 5 

1. Dla całego obszaru objćtego planem obowiązu-
ją ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, 
zasady obsługi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej, zasady ochrony środowi-
ska i reguły realizacji zagospodarowania zawar-
te w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 
niniejszej uchwały. 

2. Obszar objćty planem podzielono liniami roz-
graniczającymi na tereny o róşnych funkcjach 
i róşnych zasadach zagospodarowania. Tere-
nom, którym nadano numery od 1 do 24, od-
powiadają ustalenia szczegółowe zawarte 
w rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

3. W planie ustalono funkcje terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi. Wyznaczono te-
reny o jednej funkcji podstawowej oraz tereny, 

które mogą być wykorzystane pod dwie lub 
wićcej funkcji (alternatywnie lub łącznie, wg 
ustaleń szczegółowych). Symbolami literowymi 
ustalono w rysunku planu funkcje. Funkcje do-
puszczalne oraz warunki ich dopuszczenia okre-
ślają szczegółowe ustalenia tekstowe. 

4. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek 
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesą-
dzonymi obowiązującymi granicami przestrzeni 
publicznych lub nieruchomości.  

5. W rysunku planu przedstawiono przebiegi 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podle-
gają wykusze, zadaszenia przedwejściowe, oka-
py itp. 

R o z d z i a ł   2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania  
terenów 

§ 6 

Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia 
funkcjonalne 

1. Obszar objćty planem jest wyznaczoną w “Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Legnicy” strefą śród-
miejską − zabudowa wielofunkcyjna o przewa-
dze funkcji usługowych. Po zachodniej, połu-
dniowej i wschodniej stronie, docelowo naleşy 
przewidzieć ścieşki rowerowe. 

2. Teren objćty planem to zespół zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i usług, w przewadze 
w istniejących obiektach o walorach historycz-
nych. Ustalenia planu zmierzają do podniesie-
nia standardu przestrzennego tego obszaru, 
mićdzy innymi poprzez ustalenie zasad prze-
kształcenia istniejącej zabudowy i istniejącego 
zagospodarowania oraz poprzez określenie wa-
runków realizacji nowej zabudowy. 

3. Na terenie objćtym planem wyklucza sić sytu-
owanie stacji paliw, obiektów produkcyjnych 
oraz generujących znaczne potoki ruchu samo-
chodowego i nowych obiektów, których oddzia-
ływanie moşe wykraczać poza granice nieru-
chomości. 

4. Na terenie objćtym planem zabrania sić lokali-
zowania wolno stojących garaşy boksowych. 

5. Na terenie objćtym planem zabrania sić lokali-
zowania wolno stojących masztów telefonii 
komórkowej.  

6. Na wszystkich terenach dopuszcza sić lokaliza-
cjć nieuciąşliwych urządzeń i obiektów gospo-
darki komunalnej (pompownie, komory cie-
płownicze itp.). 

§ 7 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały, w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych te-
renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, 
ustalono zasady przekształcania istniejącego za-
inwestowania, gabaryty i charakter projektowa-
nych obiektów kubaturowych oraz ustalono 
sposoby podziału i zagospodarowania terenów.  

2. Ze wzglćdu na śródmiejską lokalizacjć i histo-
ryczny rodzaj zabudowy w rejonie ulic Wro-
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cławska, Jordana, Zielona i Orła Białego projek-
tując nowe obiekty, opracowując dokumentacje 
dot. przebudowy i remontu obiektów istnieją-
cych oraz przygotowując realizacje zagospoda-
rowania poszczególnych terenów, wymaga sić 
standardów stosownych dla charakteru dzielni-
cy. W szczególności: 
1) projektując elewacje nowych budynków lub 

przeprowadzając remonty obiektów istnieją-
cych, naleşy w elewacjach stosować szla-
chetne materiały kamienne i ceramiczne, 
wyklucza sić stosowania sidingów z tworzyw 
sztucznych; 

2) kolorystyka historycznych kamienic winna 
respektować historyczny charakter całego 
zespołu;  

3) wymaga sić, aby projekty elementów infor-
macji wizualnej nawiązywały wyglądem (ko-
lorystyką i gabarytami) do elementów juş 
istniejących i do charakteru budynków, 
na którym mają być mocowane. 

3. Gabaryty projektowanej zabudowy, rodzaj da-
chu oraz maksymalny dopuszczalny wskaŝnik 
zabudowy lub wymagany minimalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnej ustalone zo-
stały dla poszczególnych terenów w rozdziale 3 
uchwały oraz na rysunku planu poprzez ustale-
nie przebiegów linii zabudowy. 

4. W liniach rozgraniczających ulic określonych 
w rysunku planu nie dopuszcza sić sytuowania 
obiektów kubaturowych prócz wiat przystanko-
wych. 

5. Wzdłuş ulicy nie dopuszcza sić realizacji no-
wych ogrodzeń pełnych.  

6. Na rysunku planu i w ustaleniach szczegóło-
wych dla niektórych terenów wskazano zieleń 
wysoką przewidywaną do zachowania lub 
do wycićcia. Dopuszcza sić wycinanie drzew, 
jeşeli wymaga tego ich stan zdrowotny. 

7. W rysunku planu ustalono lokalizacje zespołów 
projektowanej zieleni wysokiej, której nasadze-
nia powinny być realizowane w trakcie zago-
spodarowania poszczególnych działek. 

8. Budynki utrzymane w planie mogą podlegać 
rozbudowie lub przebudowie na wyznaczonej 
działce z ograniczeniem wynikającym z obo-
wiązku ochrony dóbr kultury oraz zgodnie z wa-
runkami zabudowy i ustaleniami planu.  

9. Dopuszcza sić na działce budowlanej garaşe 
podziemne, wbudowane w powiązaniu z zabu-
dową lub wielopoziomowe, bez naruszenia wa-
runków zabudowy działki określonych niniejszą 
uchwałą.  

§ 8 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Dla określenia progowych poziomów hałasu 
ustala sić zaliczenie terenów zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej (MW) do grupy 4. “te-
reny zabudowy mieszkaniowej” (65 dB – w po-
rze dziennej, 55 dB – w porze nocnej).  

2. Obiekty projektowane naleşy podłączyć do istnie-
jących i projektowanych sieci kanalizacyjnych. 

3. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych wićk-
sze place manewrowe i parkingi naleşy wypo-
saşyć w separatory do oczyszczania substancji 

ropopochodnych, w których winny być oczysz-
czone wody opadowe przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji. 

4. Zaleca sić korzystanie z ogrzewania zdalczyn-
nego poprzez przyłączanie zabudowy do istnie-
jących sieci ciepłowniczych. W przypadku reali-
zacji nowych kotłowni lokalnych ustala sić zakaz 
stosowania paliw stałych (wćgiel, drewno), za-
lecając stosowanie gazu przewodowego. 

5. Ustalenia dotyczące istniejącej i projektowanej 
zieleni na terenach, dla których obowiązują 
ustalenia szczegółowe – zawarto w rozdziale 3 
uchwały, gdzie określono charakter i funkcje 
nowych nasadzeń oraz zalecenia dotyczące ist-
niejących zespołów zieleni.  

6. Wymaga sić, aby realizując obiekty kubaturowe 
i sieci infrastruktury technicznej, nie naruszać 
systemów korzeniowych drzew, prowadząc ro-
boty ziemne – w miarć moşliwości poza ich za-
sićgiem. 

§ 9 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Cały opracowywany teren leşy w strefie “OW” 
obserwacji archeologicznej.  

2. Ze wzglćdu na sąsiedztwo stref “A” i “B” 
ochrony konserwatorskiej i obecność na terenie 
objćtym planem obiektów o walorach kulturo-
wych wszelkie działania inwestycyjne podej-
mowane na terenie objćtym planem wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Nowa zabudowa po-
winna harmonizować z zabudową historyczną, 
zwłaszcza w zakresie skali i gabarytów.  

3. W strefie obserwacji archeologicznej “OW” 
przy planowaniu inwestycji związanych z pra-
cami ziemnymi naleşy uzgodnić sposób ich 
prowadzenia i zasady ochrony z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  

4. Dla budynków wpisanych w gminną ewidencjć 
zabytków ustala sić ogólną zasadć dotyczącą 
ochrony bryły budynku i frontowej elewacji bu-
dynków wraz z elementami zdobień, balkonami 
i şeliwnymi balustradami. Na wszelkie działania 
w obiektach o walorach kulturowych naleşy 
uzyskać pozytywną opinić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

5. Na całym obszarze objćtym planem w przypad-
ku natrafienia podczas robót ziemnych 
na obiekty mające charakter zabytku archeolo-
gicznego – o odkryciu naleşy niezwłocznie po-
wiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.  

6. Na ulicy Jordana obejmuje sić ochroną: pozo-
stałości dawnych nawierzchni chodników i ulic 
z kostki kamiennej i z płyt kamiennych oraz hi-
storyczne elementy małej architektury (stary 
rynsztok). Zaleca sić eliminowanie asfaltowych 
uzupełnień z nawierzchni ulic. 

§ 10 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

1. Za przestrzeń publiczną rozumie sić wyznaczo-
ne w planie tereny dróg publicznych w liniach 
rozgraniczających, ogólnodostćpne place 
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przedwejściowe budynków administracji pu-
blicznej, a takşe tereny usług i tereny zieleni, 
określone w tekście planu jako publiczne. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przestrzeni 
publicznych zawarto w rozdziale 3 uchwały, 
w ustaleniach dotyczących dróg publicznych 
oraz terenów dostćpnych bez ograniczeń dla 
mieszkańców i uşytkowników istniejącego i pro-
jektowanego zainwestowania. 

3. W przestrzeniach publicznych – pasach drogo-
wych – wyklucza sić realizowanie nowych 
schodów wejściowych do budynków oraz stra-
ganów kiosków i elementów małej architektury 
ograniczających moşliwość swobodnego przej-
ścia lub przejazdu. Zabrania sić sytuowania 
wolno stojących reklam, znaków lub elementów 
mogących powodować utrudnienia w komuni-
kacji kołowej i pieszej, ograniczenie widoczno-
ści na skrzyşowaniach oraz percepcjć znaków 
i sygnałów drogowych.  

§ 11 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz dotyczące sposobu zagospodarowania tere-
nów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych tere-
nów.  

§ 12 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów 

1. Na całym terenie objćtym planem ustalono 
strefć obserwacji archeologicznej. Ustalenia do-
tyczące sposobu zagospodarowania tych tere-
nów oraz zasad prowadzenia działalności inwe-
stycyjnej zawiera § 9 uchwały. 

2. Dla wszystkich obiektów o walorach kulturo-
wych ustala sić ochronć bryły budynku i elewa-
cji frontowej. 

3. Na całym terenie objćtym planem ustalono 
strefć obszaru zalewu Q 1% wymagającego 
ochrony (zasićg zalewu po ewentualnej awarii 
projektowanych wałów przeciwpowodziowych). 

§ 13 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Ze wzglćdu na uwarunkowania związane z eks-
ploatacją legnickiego lotniska ustala sić mak-
symalną dopuszczalną wysokość projektowanej 
zabudowy: najwyşsze elementy zabudowy nie 
mogą przekraczać rzćdnej 168,0 m n.p.m. 
Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, tj. li-
nie napowietrzne, maszty, wolno stojące anteny 
nie mogą przekraczać wysokości 158 m n.p.m. 
Wszelkie obiekty o wićkszej wysokości muszą 
być uzgodnione z Urzćdem Lotnictwa Cywilne-
go.  

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów, ograniczenia w ich uşytkowaniu oraz – 
w niektórych wypadkach – wskaŝniki kształto-

wania zagospodarowania, ustalone zostały dla 
poszczególnych terenów w rozdziale 3 uchwały. 

3. W odległości 3 m od stopy wału przeciwpowo-
dziowego ustalono w rysunku planu strefć 
ograniczonych nasadzeń. 

4. Realizacja nowej zabudowy w odległości mniej-
szej niş 50 m od stopy wału przeciwpowodzio-
wego, wymaga uzyskania kaşdorazowo decyzji 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W ry-
sunku planu teren ten określono jako strefć 
ograniczonego inwestowania.  

5. Projektowana wysoka zieleń, ogrodzenia pełne 
i nośniki reklamowe nie mogą ograniczać wi-
doczności z wlotów ulic. 

6. Przy projektowaniu ogrodzeń terenów naleşy 
zabezpieczyć swobodny dojazd dla wszystkich 
słuşb ratowniczych, w tym Straşy Poşarnej, Po-
licji i Pogotowia Ratunkowego. 

§ 14 

Rekonstrukcja elewacji frontowej 

Ustala sić dla wszystkich zachowanych w planie 
obiektów istniejących odnowć elewacji podwó-
rzowych polegającą na nadaniu cech elewacji fron-
towej, np. uatrakcyjnienie elewacji poprzez nada-
nie opasek wokół okien, gzymsów mićdzy kondy-
gnacjami, wymianć stolarki drzwiowej i okiennej 
oraz nadanie innych cech charakterystycznych dla 
elewacji frontowych. 

§ 15 

Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemu komunikacji 

1. Ustala sić obsługć komunikacyjną zainwesto-
wanych terenów poprzez sieć istniejących i pro-
jektowanych ulic określonych w rysunku planu 
– jeşeli ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów nie stanowią inaczej − bez ogra-
niczeń oraz z istniejących ulic: 18 KDL, 19 KDD, 
20 KDL, 21 KDL, 22 KDD, 23 KDG, 24 KDD, wg 
ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3. 

2. Krawćşniki jezdni przedstawione na rysunku nie 
są przesądzeniem planu i mogą być w projek-
tach zagospodarowania przestrzennego kory-
gowane, stosownie do szczegółowych lokaliza-
cji wjazdów na poszczególne posesje.  

3. Na rysunku planu ustalono przebieg ścieşek 
rowerowych wzdłuş ulic 22 KDD, 21 KDL, 
24 KDD i dalej po koronie wału 17 KP.  

4. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczegól-
nych dróg publicznych zawiera rozdział 3. 

§ 16 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej 

1. Istniejące na terenie objćtym planem sieci – 
gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepło-
ciągi oraz elektroenergetyczne i teletechniczne 
linie – do zachowania. 

2. Istniejące i projektowane zainwestowanie bć-
dzie obsługiwane tak jak w stanie istniejącym 
– z istniejących oraz projektowanych sieci in-
frastruktury technicznej biegnących w istnie-
jących ulicach lub w nowo projektowanej ulicy 
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dojazdowej lub lokalnej. Nowe odcinki 
wszystkich sieci i przekładane sieci istniejące 
naleşy prowadzić w liniach pasa drogowego, 
jako sieci podziemne. 

3. Dopuszcza sić trwałą adaptacjć wszystkich 
istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
niekolidujących z zainwestowaniem przesą-
dzonym w niniejszym planie.  

4. Nowe zainwestowanie naleşy zaopatrywać 
w wodć z systemu istniejących wodociągów.  

5. Ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe nale-
şy odprowadzać do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej docelowo sanitarnej. Ścieki 
wytwarzane w związku z prowadzoną działal-
nością gospodarczą winny być przed odpro-
wadzeniem do kanalizacji w uzasadnionych 
wypadkach – stosownie podczyszczone.  

6. Wody opadowe z całego obszaru objćtego 
planem odprowadzać naleşy do istniejących 
i projektowanych kanałów kanalizacji desz-
czowej, których realizacjć ustala sić w ulicach: 
Wrocławskiej, Jordana, Zielonej i Orła Białego 
lub do kanalizacji ogólnospławnej. Po wybu-
dowaniu zgodnie z “Programem Rozbudowy 
Kanalizacji dla miasta Legnicy” kanalizacji 
deszczowej wzdłuş ulicy Zielonej i Jordana na-
leşy nowo projektowane przyłącza podłączyć 
do tych kolektorów. 

7. Wody deszczowe, które mogą być zanieczysz-
czone substancjami ropopochodnymi – np. 
z terenów parkingów lub placów manewro-
wych, winny być przed odprowadzeniem 
do kanalizacji oczyszczone w stosownych se-
paratorach.  

8. Do wszystkich obiektów istniejących i projek-
towanych moşe być doprowadzona sieć cie-
płownicza. Nowe ciepłociągi naleşy projekto-
wać jako podziemne, dopuszczając ich prowa-
dzenie poza pasami drogowymi, pod warun-
kiem şe ich przebiegi nie uniemoşliwią realiza-
cji zagospodarowania ustalonego w planie. 
Nowe obiekty kubaturowe mogą być równieş 
ogrzewane przez indywidualne kotłownie. 
Ustala sić zakaz opalania kotłowni nieekolo-
gicznymi paliwami stałymi. Ustala sić przeło-
şenie istniejącej sieci ciepłowniczej – odcinka 
kolidującego z projektowanym zainwestowa-
niem na terenie 9 U,A/MW. 

9. Ustala sić doprowadzenie gazu przewodowe-
go do wszystkich terenów przewidywanych do 
zagospodarowania i przyłączenia obiektów na 
warunkach określonych przez operatora sieci.  

10. Na terenie objćtym planem wyklucza sić moş-
liwość lokalizowania naziemnych zbiorników 
propan-butan.  

11. Ustala sić doprowadzenie energii elektrycznej 
do wszystkich terenów przewidywanych 
do zagospodarowania. Zasilanie projektowa-
nego zainwestowania – z istniejących sieci ni-
skiego napićcia, istniejących stacji transforma-
torowych zasilanych istniejącymi liniami ka-
blowymi SN. Dopuszcza sić realizacjć nowych 
stacji transformatorowych na terenach 
8 U,A/MW i 9 A,U/MW jako stacji wbudowa-
nych bez wydzielenia działek. Dopuszcza sić 
rozbudowć sieci nn i SN wg ustaleń określo-

nych w ust. 2, na warunkach uzgodnionych 
z dostawcą energii.  

12. W przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejącymi li-
niami elektroenergetycznymi, przebudowa 
ww. linii bćdzie moşliwa po uzyskaniu warun-
ków na przebudowć tych linii od ich właścicie-
la i zawarciu umowy o usunićciu kolizji. 

13. Istniejąca sieć teletechniczna niekolidująca 
z projektowanym zagospodarowaniem – do 
zachowania. Nie ogranicza sić – z zastrzeşe-
niem ustćpu 2 – moşliwości rozbudowy sieci 
telekomunikacyjnej na obszarze objćtym pla-
nem.  

14. Ustala sić obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych sieci. 

15. Odpady niebezpieczne winny być gromadzone 
w szczelnych pojemnikach i przekazywane 
do unieszkodliwienia w instalacjach specjali-
stycznych. Pozostałe odpady mogą być skła-
dowane na wysypisku komunalnym.  

16. Dopuszcza sić lokalizacjć masztów telefonii 
komórkowej na terenach 8 U,A/MW, 
9 U,A/MW, 14 U,A z zachowaniem ograniczeń 
zawartych w § 6 ust. 5. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 17 

1 KS 
1. Teren istniejącego placu utwardzonego wyko-

rzystywany jako parking. W planie przewiduje 
sić zachowanie obecnej funkcji. 

2. Ustala sić nasadzenie zieleni – jak na rysunku 
planu. Od strony zachodniej parkingu (od stro-
ny terenu 2MW/U i 3ZP)ustala sić pas zieleni 
izolacyjnej.  

3. Dopuszcza sić ogrodzenie posesji od strony 
ulicy 21 KDL i 18 KDL ogrodzeniami aşurowymi, 
kutymi na podmurówkach.  

4. Wjazd na parking od strony 20 KDL. 

§ 18 

2 MW,U  
1. Zespół istniejących budynków mieszkalnych 

z usługami (usługi komercyjne szeroko rozu-
miane) w parterze – do trwałej adaptacji.  

2. W parterach budynków mieszkalnych dopusz-
cza sić adaptacje lokali na usługi nieuciąşliwe 
dla mieszkańców. 

3. Budynki przy ul. Zielonej 1 i ul. Zielonej 4 pod-
legają ochronie § 9 ust. 4. Przy remoncie elewa-
cji naleşy zmienić współczesną formć balustrad 
balkonów lub pomalować je na kolor współgra-
jący z elewacją. 

4. Ustala sić poprawć estetyki elewacji wewnćtrz-
nych wszystkich istniejących kamienic oraz na-
danie tym elewacjom cech elewacji frontowych. 

5. Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 21 KDL, 
jak w stanie istniejącym.  

6. Nie dopuszcza sić rozbudowy istniejących bu-
dynków. 

7. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 
do zachowania.  
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8. Dopuszcza sić ogrodzenie posesji mieszkalnych 
od strony północnej. Zabrania sić lokalizacji 
ogrodzenia pomićdzy posesjami Zielona 1, 
a posesją Zielona 2/3. 

9. Ustala sić przejazd bramowy jako dostćp ko-
munikacyjny − do budynków Zielona 1 i Zielona 
2−3. 

§ 19 

3 ZP/U 
1. Teren ogólnodostćpnej zieleni publicznej, plac 

zabaw dla dzieci z moşliwością lokalizacji nie-
wielkich obiektów usługowo-handlowych. Ist-
niejące budynki gospodarcze nie do zachowa-
nia. 

2. Dopuszcza sić nową zabudowć usługowo-
handlową w formie pawilonowej, parterowej. 

3. Opracowując projekt zagospodarowania skweru 
naleşy zachować minimum 60% powierzchni 
biologicznie czynnej. Ustala sić do 20% po-
wierzchni dla zabudowy kubaturowej i maksi-
mum 20% powierzchni komunikacyjnej. Wyklu-
cza sić stosowanie asfaltowych nawierzchni 
ścieşek (zaleca sić: nawierzchnić kamienną lub 
polbruk). 

4. Ustala sić warunek obsadzenia przestrzeni 
skweru i placu zabaw nowymi nasadzeniami 
zieleni wysokiej i niskiej. 

5. Obsługa komunikacyjna od strony 19 KDD 
i 20 KDL.  

6. Ustala sić w miejscu wyznaczonym w planie, na 
przedłuşeniu osi ulicy lokalnej 20 KDL zlokali-
zowanie akcentu kompozycyjnego, otoczonego 
zielenią. 

§ 20 

4 U,A/MW 
1. Teren istniejących budynków administarcyjno-

usługowych (usługi komercyjne szeroko rozu-
miane) z dopuszczeniem funkcji mieszkanio-
wych do zachowania.  

2. Dopuszcza sić adaptacje lokali z usługowych na 
mieszkaniowe. 

3. Budynki przy ul. Zielonej 5/6 i ul. Zielonej 7 pod-
legają ochronie wg § 9 ust. 4. Przy remoncie 
elewacji naleşy zmienić współczesną formć ba-
lustrad balkonów lub pomalować je na kolor 
współgrający z elewacją. 

4. Ustala sić poprawć estetyki elewacji wewnćtrz-
nych (północnych) wszystkich istniejących ka-
mienic oraz nadanie tym elewacjom cech ele-
wacji frontowych. 

5. Nie dopuszcza sić rozbudowy istniejących bu-
dynków. 

6. Obsługa komunikacyjna od strony 21 KDL, jak 
w stanie obecnym. 

7. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 
do zachowania. 

8. Dopuszcza sić ogrodzenie posesji od strony 
północnej. Ogrodzenie aşurowe, kute na pod-
murówce. 

§ 21 

5 MW,U  
1. Zespół istniejących kamienic w ciągu zabu-

dowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowo-

usługowej – do zachowania. Zabudowa go-
spodarcza na posesjach nie do zachowania 
oprócz garaşu przy posesji Zielona 13. 

2. W budynkach mieszkalnych dopuszcza sić ad-
aptacje lokali mieszkalnych na sklepy lub 
usługi nieuciąşliwe dla mieszkańców. 

3. Budynki przy ul. Zielonej 7a, 8, 9 10, 11, 12, 14, 
15, 16 i ul Orła Białego 1 podlegają ochronie 
wg § 9 ust. 4. 

4. Ustala sić poprawć estetyki elewacji we-
wnćtrznych (północnych) wszystkich istnieją-
cych kamienic oraz nadanie tym elewacjom 
cech elewacji frontowych. 

5. Nie dopuszcza sić rozbudowy istniejących bu-
dynków. 

6. Ustala sić maksymalny zasićg parkingu – jak 
na rysunku planu – oznaczony literą P, teren 
wykorzystywany jako parking ogólnodostćp-
ny. Ustala sić wprowadzenie wjazdu na par-
king od strony projektowanej drogi dojazdo-
wej 19 KDD. 

7. Obsługa komunikacyjna dla budynków usłu-
gowych i mieszkaniowych – od strony ulicy 
21 KDL i 22 KDD − jak w stanie obecnym; dla 
parkingu od strony ulicy dojazdowej 19 KDD. 

8. Ustala sić warunek nasadzenia szpaleru ziele-
ni izolacyjnej wzdłuş zachodniej, południowej 
i wschodniej linii maksymalnego zasićgu par-
kingu – jak na rysunku planu. 

9. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 
do zachowania. 

10. Dopuszcza sić ogrodzenie posesji od strony 
wnćtrza podwórza − ogrodzenie aşurowe, kute 
na podmurówce. 

§ 22 

6 U, A/MW 
1. Istniejące budynki usługowo-administracyjne 

(usługi komercyjne szeroko rozumiane).  
2. Dopuszcza sić adaptacje lokali z usługowych na 

mieszkalne. 
3. Ustala sić wymóg przebudowy elewacji istnie-

jącego budynku, dla uzyskania formy architek-
tonicznej o standardzie odpowiadającym zabu-
dowie śródmiejskiej. 

4. Obsługa komunikacyjna od strony ulicy dojaz-
dowej 19 KDD. 

5. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 
do zachowania. 

§ 23 

7 MW,A,U 
1. Zespół istniejących i projektowanych kamienic 

mieszkaniowo-administracyjno-usługowych 
(usługi komercyjne szeroko rozumiane). Na 
zapleczu budynków przy ul. Orła Białego ist-
niejące garaşe do zachowania.  

2. Przy ul. Orła Białego 2, budynek usługowy – 
do zachowania. Dopuszcza sić adaptacje lokali 
z usługowych na mieszkania. 

3. Budynki przy ul. Orła Białego 2, 3, 4, i Wro-
cławskiej 15, 17, 23 podlegają ochronie wg § 9 
ust. 4. 

4. Ustala sić lokalizacjć nowej kamienicy pomić-
dzy budynkami istniejącymi w zabudowie cią-
głej z uwzglćdnieniem obowiązującej linii za-
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budowy przedstawionej na rysunku planu. 
Wysokość, kształt dachu i kierunek kalenicy 
jak w budynku przy ul. Wrocławskiej 23. 

5. Dla nowo projektowanej zabudowy ustala sić: 
1) Wskaŝnik zabudowy max 0,6. 
2) Gzyms na wysokości gzymsu budynku przy 

ul. Wrocławskiej 23. 
3) Wysokość budynku – IV kondygnacje – jak 

w budynku Wrocławska 23. Architekturą 
powinien nawiązywać do architektury 
śródmiejskiej.  

6. Dopuszcza sić moşliwość podziału działki 
nr 768, ustala sić minimalne wielkości działek 
po podziale nie mniejsze niş 0,06 ha. 

7. Nie dopuszcza sić rozbudowy istniejących bu-
dynków. 

8. Obsługa komunikacyjna dla istniejących bu-
dynków – od strony ulicy 22 KDD, 23 KDG, dla 
budynku nowo projektowanego od ulicy do-
jazdowej 19 KDD. 

9. Ustala sić dojazd do garaşy od strony projek-
towanej drogi dojazdowej 19 KDD. 

10. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 
do zachowania. 

11. Dopuszcza sić ogrodzenie posesji od strony 
zaplecza − ogrodzenie aşurowe, kute na pod-
murówce. 

§ 24 

8 U,A/MW 
1. Zespół projektowanych budynków usługowo-

administracyjnych (usługi komercyjne szeroko 
rozumiane). Dopuszcza sić funkcje mieszka-
niowe w odniesieniu do lokali na wyşszych 
kondygnacjach.  

2. Ustala sić obowiązującą i nieprzekraczalną li-
nie regulacyjne zabudowy dla projektowanych 
budynków jak na rysunku planu. 

3. Obowiązującą linie regulacyjną zabudowy dla 
projektowanego budynku wyznaczono 
w dwóch poziomach:  
1) 1 linia (blişsza ulicy: cofnićta o 5 m wzglć-

dem linii elewacji frontowej budynku przy 
ul. Wrocławskiej 23) wyznaczona została 
dla parteru projektowanego budynku, 

2) 2 linia dla wyşszych kondygnacji budynku 
na odcinku 10–15 m od linii elewacji fron-
towej budynku przy ul. Wrocławskiej 23 – 
uwzglćdniająca istniejące okna w elewacji 
bocznej, budynku przy ul. Wrocławskiej 23. 

4. Dla nowo projektowanej zabudowy ustala sić:  
1) Wysokość nowo projektowanego budynku 

przy budynku istniejącym powinna być ta-
ka jak wysokość budynku przy ul. Wro-
cławskiej 23, wysokość budynku moşe 
wzrastać do VI kondygnacji w punkcie ak-
centu architektonicznego.  

2) Wysokość kalenicy nowo projektowanego 
budynku zlokalizowanego przy budynku 
Wrocławska 23 ma sićgać do wysokości ka-
lenicy budynku istniejącego. 

3) Wskaŝnik zabudowy nie moşe przekroczyć 
0,8. 

4) Szerokość elewacji frontowej – na całej 
długości działek 764 i 765 ze ścićciem 
od strony wschodniej projektowanego bu-
dynku ścićcie o przekątnej od 8 do 12 m. 

5) Wszystkie nowo projektowane budynki 
muszą pod wzglćdem rozwiązań technicz-
nych, technologicznych i organizacyjnych 
spełniać wymagania standardów jakości 
środowiska.  

6) Od strony terenu 19 KDD przewiduje sić wy-
sokość zabudowy max do 3 kondygnacji.  

5. W naroşniku północno-wschodnim zabudowy 
naleşy wprowadzić akcent architektoniczny. 

6. Obsługa komunikacyjna od strony nowo pro-
jektowanej ulicy 19 KDD oraz drogą we-
wnćtrzną prowadzącą do wnćtrza kwartału. 

7. Wzdłuş terenów KDL i KDD ustala sić zabu-
dowć ciągłą, utrata ciągłości moşliwa jest je-
dynie na doprowadzenie drogi wewnćtrznej 
do kwartału. 

8. Ustala sić zapewnienie miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych pracowników 
i uşytkowników terenu, przy zachowaniu 
wskaŝnika: 
1) dla administracji i handlu – 1mp na 40 m2 

powierzchni uşytkowej; 
2) dla gastronomii − 1 mp na 8 m2 po-

wierzchni sali konsumpcyjnej; 
3) dla mieszkalnictwa – 1,2 mp na mieszkanie. 

9. Ustala sić minimalne wielkości działek po po-
dziale nie mniejsze niş 0,10 ha. 

10. W przypadku podziału terenu na mniejsze 
posesje naleşy teren obsługiwać drogą we-
wnćtrzną, dostćpną z projektowanej drogi 
19KDD. 

11. Dopuszcza sić lokalizacjć stacji transformato-
rowej wbudowanej. 

§ 25 

9 U, A /MW 
1. Zespół projektowanej zabudowy usługowo-

administracyjnej (usługi komercyjne szeroko 
rozumiane). Dopuszcza sić funkcje mieszka-
niowe w odniesieniu do lokali na wyşszych 
kondygnacjach. 

2. Obowiązującą i nieprzekraczalną linie regula-
cyjną zabudowy dla projektowanych budyn-
ków wyznaczono na rysunku planu.  

3. Dla nowo projektowanej zabudowy ustala sić:  
1) Wysokością powinien nawiązywać do bu-

dynku przy ul. Wrocławska 41 i Jordana 1, 
IV kondygnacje; wysokość budynku moşe 
wzrastać do VI kondygnacji w punkcie ak-
centu kompozycyjnego. 

2) Wskaŝnik zabudowy nie moşe przekroczyć 
0,8. 

3) Szerokość elewacji frontowej – na całej 
długości obowiązującej linii zabudowy ze 
ścićciem od strony zachodniej projektowa-
nego budynku, przekątna ścićcia od 8 
do 12 m.  

4) Wzdłuş terenów KDL ustala sić zabudowć 
ciągłą. 

5) Ustala sić przełoşenie istniejącej sieci cie-
płowniczej – odcinka kolidującego z projek-
towanym zainwestowaniem. 

6) Wszystkie nowo projektowane budynki 
muszą pod wzglćdem rozwiązań technicz-
nych, technologicznych i organizacyjnych 
spełniać wymagania standardów jakości 
środowiska.  
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4. Wszystkie istniejące budynki gospodarcze 
na terenie nie do zachowania. 

5. W naroşniku północno–zachodnim pomićdzy 
ulicami 23 KDG i 20 KDL zabudowy naleşy 
wprowadzić akcent architektoniczny – jak 
na rysunku planu. 

6. Obsługa komunikacyjna od strony nowo pro-
jektowanych ulic 20 KDL oraz drogą we-
wnćtrzną prowadzoną we wnćtrzu kwartału – 
jak na rysunku planu. 

7. Dopuszcza sić scalenie oraz podział działek − 
jak na rysunku planu. 

8. Ustala sić zapewnienie miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych pracowników 
i uşytkowników terenu, przy zachowaniu 
wskaŝnika: 
1) dla administracji i handlu – 1mp na 40 m2 

powierzchni uşytkowej; 
2) dla gastronomii − 1 mp na 8 m2 po-

wierzchni sali konsumpcyjnej; 
3) dla mieszkalnictwa – 1,2 mp na mieszkanie. 

9. W przypadku podziału terenu na mniejsze po-
sesje teren moşna obsługiwać drogą we-
wnćtrzną, dostćpną z projektowanej drogi 
20 KDL. 

10. Ustala sić minimalne wielkości działek po po-
dziale nie mniejsze niş 0,10 ha. 

11. Dopuszcza sić lokalizacjć stacji transformato-
rowej wbudowanej. 

§ 26 

10 MW/U  
1. Zespół istniejących i projektowanych kamienic 

mieszkalnych z dopuszczeniem szeroko rozu-
mianych usług jako funkcji uzupełniającej.  

2. Budynki przy ul. Wrocławskiej 41, 45 i ul. Jorda-
na 1, 1a, 2, 3 podlegają ochronie wg § 9 ust. 4. 

3. Ustala sić nieprzekraczalną i obowiązującą li-
nić zabudowy − jak na rysunku planu. 

4. Ustala sić wysokość i gabaryty jak w budynku 
przy ul. Jordana 1. Ustala sić dach dwuspa-
dowy. 

5. Nie dopuszcza sić rozbudowy istniejących bu-
dynków. 

6. Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 
20 KDL i 18 KDL. 

7. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 
do zachowania. 

8. Zabudowa gospodarcza na zapleczu budyn-
ków nie do zachowania; garaşe za budynkiem 
Jordana 2 do zachowania – jak na rysunku 
planu. 

9. Dopuszcza sić ogrodzenie posesji od strony 
wewnćtrznej aşurowe, kute na podmurówce. 

10. Ustala sić średnie wielkości działek po podzia-
le = 0,10 ha. 

11. Zakazuje sić zabudowy przejazdu mićdzy bu-
dynkami Jordana 2 i 3. 

§ 27 

11 EE 
1. Istniejąca stacja transformatorowa do zacho-

wania. 
2. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 

do zachowania. 
3. Obsługa komunikacyjna od drogi 20 KDL. 

§ 28 

12 EE 
1. Teren przewidziany pod lokalizacjć stacji trans-

formatorowej. 
2. Ustala sić powierzchnić działki ok. 64 m2. 
3. Obsługa komunikacyjna od drogi 19 KDD. 

§ 29 

13 MW/U  
1. Istniejący budynek mieszkalno-usługowy wraz 

z zapleczem zieleni od strony rzeki − do zacho-
wania. 

2. Budynek przy ul. Jordana 16 podlega ochronie 
wg § 9 ust. 4. 

3. Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 18 KDL 
i 24 KDD. 

4. Ustala sić zapewnienie dostćpności komunika-
cyjnej − jak na rysunku planu.  

5. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 
do zachowania. 

6. Dopuszcza sić ogrodzenie posesji z wyłącze-
niem terenów zapewniających dostćpność ko-
munikacyjną − ogrodzenie aşurowe, kute 
na podmurówce.  

7. Ze wzglćdu na połoşenie w strefie ograniczone-
go inwestowania wszelkie prace remontowe 
i budowlane naleşy uzgadniać z Marszałkiem 
Województwa. 

§ 30 

14 U,A 
1. Istniejący budynek usługowo-administracyjny, 

z funkcją hotelową – do zachowania.  
2. Budynek przy ul. Jordana 17 podlega ochronie 

wg § 9 ust. 4. 
3. Obsługa komunikacyjna od ulicy 18 KDL. 
4. Nie dopuszcza sić rozbudowy istniejących bu-

dynków. 
5. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 

do zachowania. 
6. Wszelkie prace remontowe i budowlane w terenie 

naleşy uzgadniać z Marszałkiem Województwa. 

§ 31 

15 MW/U  
1. Zespół istniejących kamienic mieszkalnych 

z dopuszczeniem szeroko rozumianych usług 
jako funkcji uzupełniającej.  

2. Budynki przy ul. Jordana 18, 20 i 21 podlegają 
ochronie wg § 9 ust. 4. 

3. Obsługa komunikacyjna od strony ulicy 18 KDL.  
4. Istniejąca sieć infrastruktury technicznej 

do zachowania. 
5. Ze wzglćdu na połoşenie w strefie ograniczone-

go inwestowania wszelkie prace remontowe 
i budowlane naleşy uzgadniać z Marszałkiem 
Województwa. 

6. Dla nowo projektowanej zabudowy ustala sić: 
1) Wskaŝnik zabudowy max 0,3. 
2) Gzyms na wysokości gzymsu budynku przy 

ul. Jordana 20 lub 18. 
3) Architekturą powinien nawiązywać do archi-

tektury śródmiejskiej. 

§ 32 

16 ZP 
1. Teren przeznaczony pod ogólnodostćpną zieleń 

publiczną − uşytkowanie terenu bez zmian. 
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2. Istniejąca zieleń wysoka – do zachowania.  
3. Wyklucza sić stosowanie asfaltowych na-

wierzchni ścieşek.  
4. Ustala sić zakaz stawiania zabudowy kubaturo-

wej.  
5. Ustala sić warunek obsadzenia przestrzeni 

skweru nowymi nasadzeniami zieleni wysokiej 
i niskiej. 

6. Obsługa komunikacyjna – od strony ulicy 
18 KDL. 

§ 33 

17 KP  
1. Teren przeznaczony pod wał przeciwpowo-

dziowy rzeki Kaczawy. 
2. Istniejąca ścieşka nadrzeczna biegnąca po koro-

nie wału – do zachowania. 
3. Ustala sić przebieg trasy rowerowej jak na ry-

sunku planu. 
4. Nie ogranicza sić prowadzenia prac związanych 

z odbudową i modernizacją wału.  

Szczegółowe ustalenia dla dróg publicznych 

§ 34 

18 KDL 1/2 (ul. Jordana) 
1. Ulica lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa. 

Szerokość linii rozgraniczających jak w stanie 
istniejącym. 

2. Ustala sić: 
1) przekrój uliczny – jak w stanie istniejącym; 
2) zachowanie bruku kamiennego w na-

wierzchni jezdni oraz zachowanie starego 
rynsztoku. 

3. Nie ogranicza sić prowadzenia prac związanych 
z modernizacją i realizacją nowych sieci uzbro-
jenia. 

§ 35 

19 KDD 1/2 
1. Ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa 

o szerokości jezdni min. 6 m. 
2. Ustala sić: 

1) przy terenach zielonych 3 ZP/U wzdłuş drogi 
19 KDD – przewiduje sić miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych − jak na rysun-
ku planu, 

2) przy zakończeniu projektowanej ulicy (na za-
pleczu budynków Orła Białego) przewiduje 
sić plac manewrowy − jak na rysunku planu,  

3) minimalną szerokość pasa drogowego 12 m, 
4) przekrój uliczny. 

3. Ustala sić lokalizowanie nowych sieci w ulicy. 

§ 36 

20 KDL 1/2  
1. Ulica lokalna jednojezdniowa, dwupasowa, 

o szerokości jezdni min. 6 m. 
2. Ustala sić: 

1) po stronie południowej ulicy przed wjazdem 
na parking 1KS – min. 1 miejsce postojowe 
dla autobusów – jak na rysunku planu,  

2) przy terenach zielonych 3 ZP/U wzdłuş drogi 
20 KDL – przewiduje sić miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych − jak na rysun-
ku planu, 

3) minimalna szerokość pasa drogowego 15 m, 
4) przekrój uliczny. 

3. Nie ogranicza sić lokalizowania nowych sieci 
w ulicy. 

§ 37 

21 KDL 1/2 (ul. Zielona) 
1. Ulica lokalna jednojezdniowa, dwupasowa. 

Szerokość w liniach rozgraniczających – jak 
w stanie istniejącym. 

2. Ustala sić: 
a) przebieg ścieşki rowerowej w granicach linii 

rozgraniczających, 
b) przekrój uliczny. 

3. Zachowuje sić istniejące sieci infrastruktury 
technicznej biegnące w liniach rozgraniczają-
cych ulicy. Nie ogranicza sić lokalizowania no-
wych sieci w ulicy. 

§ 38 

22 KDD 1/2 (ul. Orła Białego)  
1. Ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa. 

Szerokość linii rozgraniczających − jak w stanie 
istniejącym  

2. Istniejące sieci infrastruktury technicznej bie-
gnące w liniach rozgraniczających ulicy − do za-
chowania; Dopuszcza sić budowć nowych sieci 
infrastruktury.  

3. Ustala sić: 
a) przekrój uliczny – jak w stanie istniejącym; 
b) zachowanie istniejących nawierzchni chod-

ników z płyt kamiennych; 
c) zachowanie bruku kamiennego w na-

wierzchni jezdni. 
4. Ulica pozostaje ślepa, w projekcie planu bez 

moşliwości wyjazdu w ulicć Wrocławską. 
5. Dopuszcza sić na końcu odcinka jezdnego loka-

lizacjć drobnych usług. 
6. Istniejąca zieleń – do zachowania. 
7. Ustala sić zakaz wycinania drzew zdrowych oraz 

lokalizacji nowych obiektów kubaturowych. 

§ 39 

23 KDG 2/2 (ul. Wrocławska) 
1. Ulica główna dwujezdniowa, czteropasowa.  
2. Ustala sić wprowadzenie dodatkowego pasa 

włączenia i wyłączenia do ruchu – jak na rysun-
ku planu. 

3. Istniejące sieci infrastruktury technicznej bie-
gnące w liniach rozgraniczających ulicy do za-
chowania. 

4. Ustala sić wprowadzenie ciągu pieszego z zie-
lenią towarzyszącą − jak na rysunku planu. 

§ 40 

24 KDD 1/2 (ul. Żeglarska)  
1. Ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa. 

Szerokość linii rozgraniczających − jak w stanie 
istniejącym. 

2. Istniejące sieci infrastruktury technicznej bie-
gnące w liniach rozgraniczających ulicy − do za-
chowania. Dopuszcza sić budowć nowych sieci 
infrastruktury. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 41 

Szczegółowe zasady i warunki scalania  
oraz podziału nieruchomości objętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucho-
mości z ustaleniami planu naleşy – jeşeli usta-
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lenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie 
stanowią inaczej – ustalić, czy przewidywane 
przeznaczenia dzielonego terenu są zgodne 
z planem oraz czy istnieje moşliwość zgodnego 
z planem zagospodarowania działek. 

2. Wydzielone działki muszą posiadać dostćp do 
dróg publicznych. Dopuszcza sić ustalanie słu-
şebności przejazdu dla zapewnienia dostćpu 
do dróg publicznych. 

§ 42 

Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń  
i podziałów nieruchomości 

W granicach objćtych planem nie wyznaczono 
obszarów wymagających przeprowadzania scaleń 
nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (teks jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603, z póŝn. zm.). Nie ogranicza sić moşliwo-
ści dokonywania połączenia i ponownego podziału 
gruntów w wypadkach, o których mowa w ww. 
ustawie, z zastrzeşeniem zapisów szczegółowych 
w rozdziale 3.  

§ 43 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 

1. Jeşeli ustalenia szczegółowe zawarte w planie 
w rozdziale 3 nie stanowią inaczej – dopuszcza 
sić tymczasowe uşytkowanie nieruchomości jak 
w stanie istniejącym, pod warunkiem uporząd-
kowania terenów wolnych od zabudowy. 

2. Na niezabudowanych terenach mogą być loka-
lizowane – jako czasowe nieuciąşliwe obiekty 

gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki 
komunalnej, składy materiałów budowlanych, 
zaplecza budów itp. 

§ 44 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustala sić stawkć procentową słuşącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 30% − dla wszystkich terenów. 

R o z d z i a ł   5 

Ustalenia końcowe 

§ 45 

Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 46 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 47 

Uchwała podlega publikacji na stronie interneto-
wej Urzćdu Miasta Legnicy. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Legnicy nr XL/354/09 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Legnicy nr XL/354/09 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 

 
 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy –  
kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona i Orła Białego 

 
 
Sposób realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ustalonych w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Legnicy – kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona i Orła Białego. 

1. Stwierdza sić zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy 
ulic Wrocławskiej, Jordana, Zielonej, Orła Białego w Legnicy ze “Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Legnicy” uchwalonego 28 stycznia 2002 r. uchwałą 
nr XLIV/425/2002 Rady Miejskiej Legnicy, z póŝniejszymi zmianami. 

2. Teren objćty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym tere-
nem zabudowanym, wyposaşonym w sieci infrastruktury technicznej.  

3. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
ulic Wrocławskiej, Jordana, Zielonej, Orła Białego wystćpuje konieczność realizacji nowych sieci 
i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji oraz sieci oświetlenia w projektowanych ulicach 
19 KDD i 20 KDL, wraz z realizacją nowo projektowanej zabudowy.  

4. Przewiduje sić – niezaleşnie od ustaleń planu, ze wzglćdu na zły stan techniczny sieci wymianć istnie-
jących wodociągów, kanalizacji lub sieci gazowej. 

5. Realizacjć sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jordana i Zielonej, o której mowa w § 16 ust. 6 Uchwały, 
jest inwestycją wynikającą z przyjćtego wcześniej “Programu rozbudowy kanalizacji dla miasta Le-
gnicy”. 

6. Inwestycje, o których mowa w ust. 4 i 5, realizowane bćdą przez administratora sieci ze środków ko-
munalnych i inwestorów prywatnych. 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej w Legnicy nr XL/354/09 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 

 
 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy –  
kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona, Orła Białego 

 
 
Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Legnicy – kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona i Orła Białego. 

Po wyłoşeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy kwartału 
zabudowy pomićdzy ulicami Wrocławską, Jordana, Zieloną, Orła Białego do publicznego wglądu 
od 6 kwietnia 2009 r., do 28 kwietnia 2009 r. – w okresie ustawowo określonych 14 dni od dnia zakoń-
czenia wyłoşenia planu – nie wniesiono şadnej uwagi do projektu planu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 694 


