
 

 

UCHWAŁA NR 145/12 

RADY GMINY ZGORZELEC 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N8.4131.751.2012 z dnia 10 października 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na - § 13 ust. 2 pkt 1 we fragmencie „na warunkach określonych przez zarządzającego siecią”, § 13 ust. 

4 pkt 2 we fragmencie „na zasadach ustalonych przez organ zarządzający melioracją”, § 13 ust. 4 pkt 3 we 

fragmencie „zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządzającego melioracją”, § 13 ust. 6 pkt 1 we fragmen-

cie „na warunkach zarządzającego siecią”, § 13 ust. 7 pkt 1 we fragmencie „na zasadach ustalonych przez za-

rządzającego siecią”, § 13 ust. 9 pkt 1 we fragmencie „na zasadach ustalonych przez zarządzającego siecią”, § 

15 komórka 10 we fragmencie „na warunkach określonych przez dysponenta medium/sieci”, § 15 komórka nr 5 

we fragmencie „Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić ze służba-

mi ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia ich pod nadzorem archeologicznym”, § 15 komórka nr 

8 we fragmencie „minimalna szerokość frontów działek nowo wydzielonych – nie więcej niż głębokość działki 

wydzielonej”) 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr: 305, 306/1, 

306/2, 306/3, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec  

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 zm.) i art. 20 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) 

po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały 

ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-

rowania Przestrzennego Gminy Zgorzelec oraz 

w związku z uchwałą nr 159/08 Rady Gminy Zgorze-

lec z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przystą-

pienia do opracowania miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla dz. nr: 305, 306/1, 306/2, 

306/3, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec Rada Gminy 

Zgorzelec, działając w ramach współpracy polsko – 

niemieckiej na rzecz kultury oraz wspierając dokona-

nia Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

w Zgorzelcu oraz Stowarzyszenia Meetingpoint 

w Goerlitz, jak również uznając, że Europejskie Cen-

trum Edukacyjno – Kulturalne Zgorzelec − Goer-

litz Meetingpoint Music Messiaen, jako miejsce histo-

rii Europy, twórczości artystycznej w ekstremalnych 

warunkach i nadziei na budowę nowoczesnych relacji 

między narodami będzie budową mostu kultury 

i europejskiej edukacji, uchwala niżej wymienione 

regulacje zmierzające do urzeczywistnienia przedmio-

towych idei, uchwalając co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Stosownie do uchwały nr 159/08 Rady Gmi-

ny Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 305, 

306/1, 306/2, 306/3, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego dla wyżej wymienionych działek, zwany 

dalej „planem” w granicach opracowania oznaczo-

nych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, które-

go ustalenia wyrażone są w postaci zasad i sposobów 

zagospodarowania terenów określonych niniejszą 

uchwałą oraz rysunkiem planu.  

§ 2. Ustalenia planu wymienionego w § 1 nie na-

ruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec.  

§ 3. Granice obszaru objętego planem są zgodne 

z granicami określonymi w załączniku graficznym do 

uchwały nr 159/08 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 
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22 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr: 305, 306/1, 306/2, 

306/3, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec.  

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:  

1) załącznik nr 1 − rysunek planu − będący integralną 

częścią uchwały w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wyrysem 

ze studium uwarunkowań i  kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Zgorzelec;  

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które należą do za-

dań własnych gminy oraz o zasadach ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych;  

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag złożonych do projektu planu.  

§ 5. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 

„USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE” określone  

w oznaczeniach graficznych wskazanych na rysunku 

planu. Należą do nich:  

1) granica obszaru objętego planem,  

2) oznaczenia określające przeznaczenie terenu,  

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2. Obszar planu dzieli się na JEDNOSTKI PLANU 

wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny o róż-

nych sposobach użytkowania i zagospodarowania 

zgodnie z rysunkiem planu.  

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) Planie − należy przez to rozumieć ustalenia planu 

o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały wraz 

z załącznikami.  

2) Linii rozgraniczającej − należy przez to rozumieć 

linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użyt-

kowania lub różnym sposobie zagospodarowania 

terenu.  

3) Jednostce planu − należy przez to rozumieć obszar 

o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji pod-

stawowej wydzielony liniami rozgraniczającymi 

zgodnie z rysunkiem planu, któremu przyporząd-

kowany jest symbol liczbowo – literowy do które-

go odnoszą się ustalenia przedmiotowego planu 

zawarte na rysunku planu oraz w części tekstowej.  

4) Zabudowie − należy przez to rozumieć kompleks 

obiektów budowlanych lub obiekt budowlany, któ-

ry jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach, zgodnie 

z definicją pojęć w obowiązującym w dniu stoso-

wania definicji prawem, przeznaczony do realizacji 

funkcji przeznaczenia podstawowego lub funkcji 

towarzyszących.  

5) Przeznaczeniu podstawowym − należy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które winno prze-

ważać w danej jednostce planu wyznaczonej li-

niami rozgraniczającymi.  

6) Funkcji podstawowej − należy przez to rozumieć 

przeznaczenie podstawowe w jednostce planu.  

7) Przeznaczeniu towarzyszącym − należy przez to 

rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż 

podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca 

przeznaczenie podstawowe w sposób określony 

w ustaleniach planu i którego powierzchnia użyt-

kowa, zabudowy lub części terenu zajmuje 

w granicach jednostki mniej niż odpowiednia 

powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie 

podstawowe, nie zaś jako odrębne, mogące wy-

stępować samodzielnie w danej jednostce.  

8) Funkcji towarzyszącej lub uzupełniającej − nale-

ży przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszą-

ce.  

9) Urządzeniach towarzyszących − należy przez to 

rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, in-

frastruktury technicznej, dojazdy i dojścia, par-

kingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty 

i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne 

o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz 

inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę 

wobec funkcji określonych w przeznaczeniu pod-

stawowym lub towarzyszącym.  

10) Nieprzekraczalnej linii zabudowy − należy przez 

to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków oraz bu-

dowli naziemnych niebędących liniami przesy-

łowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związa-

nymi z nimi urządzeniami Linia ta nie dotyczy 

w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, 

gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, czę-

ści podziemnych obiektów budowlanych oraz 

elementów wejścia do budynku jak również in-

westycji celu publicznego w zakresie infrastruk-

tury telekomunikacyjnej.  

11) Powierzchni zabudowy działki − należy przez to 

rozumieć powierzchnię zajętą przez budynek wy-

znaczoną przez rzut poziomy krawędzi budynku 

na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabu-

dowy działki nie wlicza się:  

− powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

części nie wystających ponad powierzchnię 

terenu,  

− powierzchni elementów drugorzędnych takich 

jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, 

tarasy, daszki, markizy itp.  

12) Przepisach szczególnych − należy przez to rozu-

mieć przepisy obowiązujących ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia  

w dysponowaniu terenem, wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych.  
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Rozdział 2 

Przedmiot ustaleń 

§ 6. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest dokonanie 

ustaleń określonych w art. 15 ustawy, w szczególno-

ści:  

1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzy-

szącego dla terenów objętych opracowaniem,  

2) określenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego,  

3) określenie przebiegu linii rozgraniczających tereny 

o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasa-

dach zagospodarowania,  

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej,  

5) określenie lokalnych warunków i zasad kształto-

wania zabudowy oraz urządzenia terenu,  

6) określenie warunków zagospodarowania terenów.  

Rozdział 3 

Przeznaczenie terenów objętych granicami planu 

§ 7. 1. Dozwala się na dotychczasowy sposób 

użytkowania terenów objętych planem do czasu wy-

stąpienia okoliczności formalno-prawnych wymagają-

cych prawnego określenia funkcji terenu (jego prze-

znaczenia).  

2. Niżej wymienione ustalenia przeznaczenia te-

renów są obowiązujące dla prawnego określenia funk-

cji terenu ( jego przeznaczenia ).  

3. Ustala się przeznaczenie terenów, w granicach 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczo-

nych na rysunku planu:  

1) Symbolem  U – Teren Usług, Teren Europejskie-

go Centrum Kształcenia i Kultury Zgorzelec Göre-

litz „Meetingpoint Music Messiaen”;  

2) Symbolem Zc – tereny pomnika zagłady;  

3) Symbolem ZP – tereny zieleni parkowej.  

4. W ramach zagospodarowania wyżej wymie-

nionych terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:  

1) obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji prze-

znaczenia podstawowego,  

2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej 

w pasach drogowych,  

3) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania obiektów prze-

znaczenia podstawowego, w tym stacji transforma-

torowych.  

§ 8. 1. W planie nie występują niżej wymienione 

obiekty lub tereny, w związku z powyższym nie okre-

ślono ich granic oraz sposobów ich zagospodarowa-

nia:  

1) podlegające ochronie ustalone na podstawie od-

rębnych przepisów,  

2) górnicze,  

3) narażone na niebezpieczeństwo powodzi,  

4) zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,  

5) wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości.  

2. W planie nie występują również tereny wyma-

gające określenia sposobu i terminu ich tymczasowe-

go zagospodarowania, urządzania i użytkowania.  

Rozdział 4 

Obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 9. Elementami kształtującymi ład przestrzenny 

na obszarze objętym przedmiotowym planem są:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania lub różnych zasadach zagospodaro-

wania;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-

przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku 

planu;  

4) ustalenia w zakresie zasad kształtowania jednostek 

planu zawarte w ustaleniach szczegółowych (kar-

tach terenów), w szczególności:  

a) ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników 

urbanistycznych zabudowy i zagospodarowania 

terenów;  

b) ustalenia w zakresie ochrony elementów śro-

dowiska przyrodniczego oraz zasad kształtowa-

nia terenów zieleni.  

2. Na obszarze objętym opracowaniem nie wy-

stępują elementy zagospodarowania przestrzennego, 

które wymagają rewaloryzacji i w związku z tym nie 

wprowadza się ustaleń dla tych elementów.  

3. Na obszarze objętym opracowaniem nie wy-

stępują elementy zagospodarowania przestrzennego, 

które wymagają ochrony i w związku z tym nie 

wprowadza się ustaleń dla tych elementów.  

Rozdział 5 

Obowiązujące zasady ochrony środowiska 

i przyrody 

§ 10. 1. Zakazuje się lokalizowania na obszarze 

planu wszelkich funkcji związanych z użytkowaniem 

obiektów bądź działalnością usługową mogących 

naruszyć istniejące przepisy w zakresie ochrony śro-

dowiska.  

2. W trakcie realizacji planowanego zainwesto-

wania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem wy-

stępujące w granicach terenu elementy przyrody oży-

wionej i nieożywionej objęte ochroną gatunkową lub 

inne cenne z punktu widzenia ochrony elementy przy-

rodnicze, w tym cenne zbiorowiska roślinne.  

3. Ustala się, że ustalone przedmiotowym planem 

funkcje i sposób ich realizacji w jednostce planu nie 

spowoduje:  

a) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu;  

b) przekroczenia dopuszczalnego poziomu pola elek-

tromagnetycznego związanego z obiektami elek-
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troenergetycznymi i telekomunikacyjnymi ponad 

wartości określone w wymaganiach przepisów od-

rębnych;  

c) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych;  

d) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 

szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 

ludzi oraz otaczające obiekty budowlane;  

e) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 

stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, 

bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska;  

f) zrzutu ścieków które mogły by zakłócić istniejącą 

równowagę systemu ekologicznego najbliższego 

otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości śro-

dowiska przyrodniczego.  

4. Maksymalny wskaźnik procentowy po-

wierzchni nowo ustalonej zabudowy do powierzchni 

działek oraz powierzchni biologicznie czynnej zgod-

nie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych 

jednostek planu.  

5. Realizacja inwestycji wymaga szczegółowego 

rozpoznania geotechnicznych warunków posadowie-

nia fundamentów obiektów budowlanych.  

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska 

kulturowego 

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem nie wystę-

pują chronione stanowiska archeologiczne.  

2. Prace ziemne należy prowadzić z uwzględnie-

niem możliwości odkrycia nie zinwentaryzowanych 

zabytków archeologicznych oraz z uwzględnieniem 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych do-

tyczących ochrony zabytków.  

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości oraz renty planistycznej 

§ 12. 1. W obszarze opracowania nie ustala się 

obowiązku wykonania procedury scalania i wtórnego 

podziału.  

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny 

o różnym sposobie użytkowania może być zmieniony 

w celu dostosowania go do aktualnego stanu własno-

ści lub użytkowania pod warunkiem, że odległość linii 

nowo poprowadzonej od ustalonej na rysunku planu 

nie przekroczy 2 m oraz, że powierzchnia żadnego 

z obszarów z podstawowym przeznaczeniem nie bę-

dzie pomniejszona o więcej niż 5% powierzchni usta-

lonej na rysunku planu.  

3. Dozwala się wydzielanie nowych działek 

z terenu przeznaczenia podstawowego związane ze 

zmianą własności zabudowy bądź terenu. Na nowo 

wydzielonych działkach bilansować przestrzeń nie-

zbędną dla prawidłowego funkcjonowania zabudowy 

biorąc pod uwagę niezbędne funkcje towarzyszące 

(między innymi miejsce gromadzenia odpadów sta-

łych oraz dojazd kołowy wraz z niezbędną ilością 

miejsc parkingowych). Szczegółowe zasady w zakre-

sie zasad ww. podziałów geodezyjnych i parametrów 

działek nowo wydzielonych określa się w ustaleniach 

szczegółowych dla jednostek (kartach terenów).  

4. Ustala się zerową (0%) stawkę procentową dla 

terenów objętych opracowaniem, służącą do nalicze-

nia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu war-

tości terenu w momencie obrotu nieruchomością. Ob-

szar objęty opracowaniem to tereny komunalne.  

Rozdział 8 

Obowiązujące zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 13. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji  

1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z ukła-

dem zewnętrznym w oparciu o istniejącą główną 

drogę zbiorczą (droga wojewódzka nr 352) z wy-

korzystaniem istniejącego zjazdu;  

2) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem 

z istniejącej głównej drogi zbiorczej (droga woje-

wódzka nr 352) o charakterze publicznym oraz do-

jazdowych dróg wewnętrznych;  

3) przebieg linii rozgraniczających pasy drogowe 

dróg wewnętrznych ustalić w dostosowaniu do 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

4) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasad organi-

zacji miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi dla terenów.  

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1) zaopatrzenie w wodę należy zrealizować z projek-

towanej lub istniejącej gminnej sieci wodociągo-

wej, sieciami magistralnymi w oparciu o istniejące 

ujęcia wody na warunkach określonych przez za-

rządzającego siecią;  

2) dla obsługi planowanej zabudowy wykonać sieć 

wodociągową przebiegającą w pasach drogowych 

nowoprojektowanych dróg wewnętrznych, możli-

wie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci 

w terenach poza drogami, w sposób nie kolidujący 

z zabudową. Projektowane obiekty podłączyć bez-

pośrednio do projektowanej sieci wodociągowej;  

3) zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową - rozwiąza-

nia indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czyn-

niki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elek-

tryczna, biopaliwa lub centralne systemy grzewcze 

oparte na produkcji ciepła i ciepłej wody użytko-

wej przez jednostki wyspecjalizowane.  

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków 

i wód opadowych:  

1) ustala się zakaz stosowania lokalnych urządzeń 

oczyszczających ścieki sanitarne lub indywidual-

nych zbiorników bezodpływowych;  
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2) ustala się bezwzględny obowiązek odprowadzenia 

ścieków sanitarnych planowaną, systemową siecią 

kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni 

ścieków;  

3) ustala się przebieg kolektorów tłocznych 

i grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w pasach 

drogowych nowoprojektowanych dróg wewnętrz-

nych możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się pro-

wadzenie sieci w terenach poza drogami, w sposób 

nie kolidujący z zabudową. Szczegółowy przebieg 

zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego;  

4) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych 

do sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód 

opadowych na tereny zielone w obrębie granic 

własnych działek, dopuszcza się odprowadzanie 

wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni 

nieprzepuszczalnych poprzez indywidualne roz-

wiązania umożliwiające jej zagospodarowanie 

w granicach własnej działki (urządzenia retencyjne 

odparowywalne lub infiltracyjne oraz studnie 

chłonne w granicach własnych działek);  

5) ustala się zakaz powierzchniowego odprowadzenia 

wód opadowych w sposób niezorganizowany 

z terenów utwardzonych o powierzchni większych 

niż 30 m
2
. Ustala się obowiązek podczyszczania 

wód opadowych z ww. powierzchni w podziem-

nych osadnikach i separatorach produktów ropo-

pochodnych.  

4. Ustalenia w zakresie melioracji:  

1) teren opracowania nie jest narażony na niebezpie-

czeństwo powodzi;  

2) możliwość realizacji zabudowy uwarunkowana jest 

zapewnieniem właściwego odwodnienia terenu 

w powiązaniu z istniejącymi urządzeniami melio-

racyjnymi i (lub) kanałami kierującymi wody opa-

dowe do odbiorników zewnętrznych na zasadach 

ustalonych przez organ zarządzający melioracją;  

3) zagospodarowanie terenów zgodnie z funkcją 

przeznaczenia podstawowego należy wykonać 

z zachowaniem stosunków wodnych i w sposób 

zapobiegający powstaniu szkód na terenach przy-

ległych zgodnie z warunkami ustalonymi przez za-

rządzającego melioracją. W celu zachowania droż-

ności istniejącego systemu odprowadzania wody 

należy wykonać niezbędne przepusty i inne urzą-

dzenia melioracyjne.  

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

1) stosować rozwiązania indywidualne (źródła lokal-

ne) w oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czyn-

niki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elek-

tryczna, biopaliwa, pompy cieplne lub inne odna-

wialne źródła energii bezpieczne ekologicznie. 

Dopuszcza się stosowanie drewna opałowego. Za-

kaz stosowania paliw stałych, nie ekologicznych. 

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energię elek-

tryczną:  

1) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje usta-

lone planem zasilać liniami kablowymi niskiego 

napięcia przez zintegrowane złącza kablowe 

z układem pomiarowym zlokalizowanym na grani-

cach działek na warunkach zarządzającego siecią. 

W przypadku kolizji z istniejącą siecią napo-

wietrzną ustala się konieczność skablowania sieci 

istniejącej w sposób umożliwiający realizację za-

budowy zgodnie z ustaleniami planu;  

2) planowana sieć elektroenergetyczna średniego 

i niskiego napięcia powinna być, w miarę możli-

wości technicznych i ekonomicznych, realizowana 

jako kablowa (podziemna).  

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

1) dozwala się budowę sieci gazowej w terenie obję-

tym opracowaniem na zasadach ustalonych przez 

zarządzającego siecią;  

2) sieć gazową układać w pasach drogowych nowo-

projektowanych dróg wewnętrznych.  

8.Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:  

1) ustala się bezwzględny obowiązek selektywnego 

postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala się 

gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów sta-

łych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na 

wysypisko komunalne; w ramach zorganizowane-

go, komunalnego systemu zbierania i usuwania 

odpadów stałych oraz zabezpieczenie możliwości 

segregowania ich w miejscu zbiórki, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi;  

2) na obszarze planu zakazuje się wykorzystywania 

i unieszkodliwiania odpadów technologicznych. 

Wykluczone jest składowanie odpadów celem ich 

unieszkodliwiania. Dopuszcza się gromadzenie 

ww. odpadów w pojemnikach służących do cza-

sowego gromadzenia z uwzględnieniem możliwo-

ści ich segregacji i późniejszy ich wywóz w celu 

utylizacji przez specjalistyczne jednostki;  

3) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebez-

piecznych w terenie objętym opracowaniem.  

9. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w sieć tele-

komunikacyjną:  

1) ustala się zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną na 

zasadach ustalonych przez zarządzającego siecią; 

2) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wyko-

nać jako kablową; dopuszcza się jej prowadzenie 

w obrębie pasów drogowych istniejących i projek-

towanych dróg;  

3) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się 

lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu przepisów od-

rębnych, w tym w szczególności stacje bazowe te-

lefonii komórkowej.  

Rozdział 9 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów 
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§ 14. 1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób 

użytkowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu.  

2. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospo-

darowania i urządzania terenu w sposób niezgodny 

z ustalonym w przedmiotowym planie.  

Rozdział 10 

Ustalenia szczegółowe (karty jednostek)  

dla terenów wydzielonych liniami  

rozgraniczającymi różne sposoby użytkowania 

 

§ 15.  

 NUMER PORZĄDKOWY 

KARTY TERENU  
1.   

NUMER PORZĄDKOWY 

JEDNOSTKI BILANSOWEJ  
1.   

01  OZNACZENIE FUNKCJI 

PRZEZNACZENIA 

PODSTAWOWEGO  
U   

 

FUNKCJA 

PRZEZNACZENIA 

PODSTAWOWEGO 

JEDNOSTKI PLANU  

TEREN USŁUG 

TEREN EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNEGO ZGORZELEC - 

GORLITZ „MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN”;  
 

FUNKCJE 

TOWARZYSZĄCE 

FUNKCJI 

PRZEZNACZENIA 

PODSTAWOWEGO  

Wszystkie funkcje z bezwzględnym zakazem funkcji których realizacja powoduje:  

    - przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu,  

    - wibracje o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi     

oraz otaczające obiekty budowlane, 

   - powstawanie promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, 

uszkodzenie albo zniszczenie środowiska.  

 

FUNKCJE 

BEZWZGLĘDNIE 

ZAKAZANE 

W JEDNOSTCE PLANU  

Wszelkie funkcje nie związane z funkcją przeznaczenia podstawowego bądź związane z użytkowa-

niem obiektów funkcji przeznaczenia podstawowego mogące naruszyć przepisy szczegółowe okre-

ślone w obowiązujących, w okresie stosowania zapisu, przepisach szczegółowych dotyczących 

ochrony środowiska w szczególności normy jakości środowiska określające dopuszczalne wartości 

stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.  

 

ZAGOSPODAROWANIE 

PODSTAWOWE 

JEDNOSTKI PLANU  
Zabudowa Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego.   

02  ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO :   

 

 - Przy sytuowaniu nowych kubatur funkcji przeznaczenia podstawowego zachować odległości między budynkami i urządzeniami 

terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działek sąsiednich i od zabudowy na sąsiednich działkach 

budowlanych, określone w obowiązujących, w chwili stosowania zapisu, przepisach szczegółowych dotyczących warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 - Zachować parametr odległości linii zabudowy od linii rozgraniczającej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 352 wskazany ry-

sunkiem planu (15 m).  

 - Powierzchnie utwardzone na terenie (np. podjazd samochodowy, dojścia do obiektów budowlanych i inne w zależności od spo-

sobu zagospodarowania) wykonać z drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniający penetrację wód opa-

dowych w grunt w miejscu opadu zwiększając tym samym zdolności retencyjne terenu.  

 - Przewidzieć lokalizację miejsc gromadzenia odpadów stałych. 

 - Teren wolny od zabudowy i utwardzeń zagospodarować zielenią urządzoną ze szczególnym, uwzględnieniem zieleni wysokiej.  

 

03  OGÓLNE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:   

 

 - Zachować wartościowe elementy środowiska naturalnego w przypadku ich wystąpienia. 

 - Dojścia i dojazdy utwardzać drobnowymiarowymi elementami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby. 

 - Unikać powierzchni gruntu bez utwardzeń lub bez pokrycia roślinnością niską (trawa, kwiaty) w celu uniknięcia zapylenia, 

kurzu gruntowego, zapiaszczania atmosfery. 

 - W ramach zagospodarowania terenu dokonać nasadzeń skupisk krzewów i pojedynczych drzew w miejscach podkreślających 

walory rzeźby terenu, stanowiących korytarze biocenotycznego oddziaływania na tereny przyległe. 

 - Stosować ogrodzenia umożliwiających migrację drobnych przedstawicieli fauny, w szczególności płazów, gadów i małych 

ssaków. Ogrodzenie winno spełniać następujące warunki: 

   - zakaz stosowania prefabrykatów betonowych do realizacji ogrodzeń; 

    - maksymalna wysokość ogrodzenia 150cm od poziomu terenu w miejscu jego lokalizacji; 

   - obowiązuje zastosowanie minimum 50% ażuru (stosunek powierzchni pustej do powierzchni całkowitej ogrodzenia)  

   - w odniesieniu do ogrodzeń drewnianych oraz 60% ażuru w odniesieniu do ogrodzeń metalowych, z zachowaniem prześwitu 

o szerokości min. 10 cm między cokołem a elementami ogrodzenia; 

   - cokoły wyższe niż 10cm należy zaopatrzyć w otwory o średnicy min. 12 cm w rozstawie co 1,5 m, umieszczone na wysokości 

(dolnej krawędzi otworu) poziomu terenu. 

 - Zakaz stosowania cokołów pełnych (bez otworów) o wysokości większej niż 10 cm od poziomu terenu. 

 - Zaleca się stosowanie ogrodzeń naturalnych w formie żywopłotów oraz obsadzanie ogrodzeń zielenią.  
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04  SZCZEGÓLNE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:   

 
 - W trakcie realizacji planowanego zainwestowania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem występujące w granicach terenu 

elementy przyrody ożywionej i nieożywionej objęte ochroną gatunkową lub inne cenne z punktu widzenia ochrony elementy przy-

rodnicze, w tym cenne zbiorowiska roślinne.  
 

05  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:   

 

 - Na obszarze objętym planem nie występują chronione obiekty oraz stanowiska archeologiczne. 

 - Prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości odkrycia nie zinwentaryzowanych zabytków archeologicznych 

oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków 

 - Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków, co do ko-

nieczności prowadzenia ich pod nadzorem archeologicznym.  

 

06  WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:   

 

 - zasady umieszczania obiek-

tów małej architektury  
 - w dostosowaniu do planowanego programu inwestycyjnego.   

 - zasady umieszczania nośni-

ków reklamowych  

 - dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących przy ścianie budynku, stanowiących kom-

pozycję z jego elewacją pod warunkiem, że ich powierzchnia nie jest większa niż 4m2, 

 - dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej, 

o charakterze dostosowanym do estetyki elewacji, zawierających wizerunek oddający charakter 

usługi; powierzchnia szyldu maksymalnie do 1,5 m2, dłuższe ramię równoległe do ściany budynku; 

wysokość umieszczenia szyldu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dolna kra-

wędź szyldu na wysokości nie mniejszej niż. 2,5 m,  

 

 - zasady umieszczania urzą-

dzeń technicznych  

 -w ramach zagospodarowania terenów jednostek bilansowych dopuszcza się lokalizację urządzeń 

infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów przeznaczenia 

podstawowego i funkcji towarzyszących,  
 

 - określenie nakazów, zaka-

zów, dopuszczeń i ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenów 

i realizacji obiektów budow-

lanych  

 -zakaz stosowania szczelnych pokryć nawierzchni utwardzonych (np. wylewany beton, chodniki 

asfaltowe), 

 - zakaz stosowania w elewacji materiałów z tworzyw sztucznych (np. okładzin winylowych).   

07  PRAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

 

 - linia zabudowy dla budowy 

obiektów funkcji przeznacze-

nia podstawowego oraz towa-

rzyszącego wyższych niż 

jedna kondygnacja naziemna.  

 - od strony pasa drogowego lub terenu o innym sposobie użytkowania z wyjątkiem terenu pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej nr 352 - nieprzekraczalna linię zabudowy w odległości 4m od linii 

rozgraniczającej pas drogowy lub teren o innym sposobie użytkowania, 

 - od strony pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 352 - zachować parametr odległości linii zabu-

dowy od linii rozgraniczającej ten pas wskazany rysunkiem planu (15 m) zgodnie z przebiegiem 

nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonym rysunkiem planu, 

 - od strony sąsiada- w odległości określonych w obowiązujących, w okresie stosowania zapisu, 

przepisach szczegółowych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie,  

 

 - linia zabudowy dla budowy 

obiektów funkcji towarzyszą-

cych nie wyższych niż jedna 

kondygnacja naziemna .  

 - od strony pasa drogowego lub terenu o innym sposobie użytkowania z wyjątkiem terenu pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej nr 352 - zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi 

w chwili stosowania przedmiotowego ustalenia dotyczącymi warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednak nie bliżej niż 3m od linii rozgraniczającej pas 

drogowy lub teren o innym sposobie użytkowania, 

 - od strony pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 352 - zachować parametr odległości linii zabu-

dowy od linii rozgraniczającej ten pas wskazany rysunkiem planu (15m) zgodnie z przebiegiem 

nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonym rysunkiem planu, 

 - od strony sąsiada- dozwala się na sytuowanie zabudowy na granicy działki sąsiada pod warun-

kiem że długość zabudowy usytuowanej na granicy nie przekroczy 6m,  

 

 - wysokości projektowanej 

zabudowy 

(nie dotyczy zabudowy zwią-

zanej z urządzeniami teleko-

munikacyjnej infrastruktury 

technicznej)  

 - nie ustala się parametru ograniczającego wysokość planowanej zabudowy. W przypadku projek-

towania zabudowy o wysokości równej lub większej niż 50m npt w miejscu jej posadowienia nale-

ży, przed wydaniem pozwolenia na budowę zgłosić to do wojskowych służb ruchu lotniczego, 

 - nie ustala się parametru ilości kondygnacji podziemnych,  

 

 - geometria dachu,  
 - ze względu na usytuowanie obszaru planu oraz brak jakichkolwiek przesłanek związanych 

z charakterem i stylistyką obiektów, nie ustala się rodzaju ani formy dachów nowo wznoszonej 

zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego oraz towarzyszącego,  
 

 - wielkości powierzchni 

zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki  
 - nie więcej niż 40% powierzchni jednostki planu lub nowo wydzielonej działki,   

 - powierzchnia biologicznie 

czynna,  
 - nie mniej niż 40% powierzchni jednostki planu lub nowo wydzielonej działki.   
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08  SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA LUB PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI   

 

 - wtórne podziały geodezyjne  

 - dozwala się na dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia samodziel-

nych działek budowlanych, 

 - na nowo wydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjono-

wania nowej zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne funkcje towarzyszące (miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, dojazd kołowy wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych wynikającą z no-

wej funkcji). Dojazdy do nowo wydzielonych działek wytyczyć w obrębie obszaru własności jako 

służebne dla nowo wydzielonych z otaczających dróg lokalnych, 

 - dozwala się dokonywanie podziałów nieruchomości niezależnie od ustaleń planu w trybie przepi-

sów dotyczących przedmiotu ustalenia, obowiązujących w chwili jego stosowania,  

 

 - minimalna szerokość fron-

tów działek nowo wydzielo-

nych  
 - nie więcej niż głębokość działki wydzielonej   

 - minimalna szerokość nowo 

wydzielonych pasów dróg 

wewnętrznych  

 - nie mniej niż 10 m szerokości w liniach rozgraniczających pasy drogowe nowoprojektowanych 

wewnętrznych dróg dojazdowych)   

 - minimalna powierzchnia 

działek  
 - nie mniej niż 1000 m2   

 - maksymalna powierzchnia 

działek  
 - nie ustala się   

09  SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, 

W TYM ZAKAZ ZABUDOWY   

 

 - Bezwzględny nakaz utrzymania jakości norm środowiskowych w zakresie powietrza i hałasu oraz innych czynników mogących 

stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.  

 - Bezwzględny zakaz działalność powodującej: 

 hałas, ponad poziom dopuszczalny określony obowiązującymi przepisami, 

 przekroczenie normy jakości środowiska określonej w przepisach szczegółowych dotyczących dopuszczalnych wartości stężeń 

substancji zanieczyszczających w powietrzu.  

 

10  ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ   

 

 - sieci infrastruktury tech-

nicznej, parametry,  

 - tereny jednostek wyposażyć w pełny zakres infrastruktury technicznej pozwalający na realizacje 

ustaleń planu w zakresie nowych inwestycji funkcji przeznaczenia podstawowego lub towarzyszą-

cych,  
 

 - warunki powiązań układu 

komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej 

z układem zewnętrznym  

 - dojazdy z nowo wydzielonych pasów drogowych połączonych z istniejącym systemem dróg 

publicznych,  

 - potrzeby w zakresie energii elektrycznej, telekomunikacji, kanalizacji sanitarnej  

i wody do celów spożywczych związane z użytkowaniem nowych obiektów funkcji przeznaczenia 

podstawowego lub towarzyszących zaspakajać poprzez podłączenie do istniejących lub projekto-

wanych sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponenta medium/sieci,  

 - ogrzewanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, 

energia elektryczna, biopaliwa, pompy cieplne, 

 - dozwala się ogrzewania systemowe z wykorzystaniem centralnego systemu grzewczego opartego 

o produkcję ciepła przez jednostki wyspecjalizowane,  

 

 - wskaźniki w zakresie ko-

munikacji  

 - przewidzieć miejsca postojowe lub garażowe dla samochodów osobowych, w ilości 1 miejsce 

parkingowe dla 30 m2powierzchni funkcji przeznaczenia podstawowego lub towarzyszącego, 

 - przewidzieć miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych wykonujących przewóz osób 

w ilości dostosowanej do programu użytkowego funkcji przeznaczenia podstawowego lub towarzy-

szącego jednak nie mnie j niż 5 miejsc parkingowych, 

 - przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych w ilości dostosowanej do programu 

użytkowego funkcji przeznaczenia podstawowego lub towarzyszącego  

 

NUMER PORZĄDKOWY KARTY TERENU  2.  

NUMER PORZĄDKOWY JEDNOSTKI BILANSOWEJ  1.  

01  OZNACZENIE FUNKCJI PRZEZNACZENIA 

PODSTAWOWEGO  Zc  

 
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO 

JEDNOSTKI PLANU  
TERENY POMNIKA ZAGŁADY  

02  WSKAZANIA DO KSZTAŁTOWANIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA FUNKCJI PRZEZNACZENIA 

PODSTAWOWEGO:   

 

 - Teren wskazany do utrzymania jako teren pomnika zagłady.  

 -Teren wolny od działań inwestycyjnych związanych z zabudową trwałą. 

 - Utrzymać dotychczasowe użytkowanie w tym szczególnie naturalną strukturę istniejących układów roślinnych oraz wprowadzić 

nowe układy zgodne z naturalnym potencjałem biocenozy i fizjonomią krajobrazową. Kształtowanie i pielęgnacja krajobrazu 
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polegać będzie na utrzymaniu poszczególnych stadiów sukcesji na etapie dojrzałym.  

 - Roślinność na tym obszarze pozostawić naturalnej sukcesji.  

03  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:   

  - Obiekt wskazany do objęcia ochrona konserwatorską.   

04  ZASADY I WARUNKI SCALANIA LUB PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI   

  - wtórne podziały geodezyjne  
 - zakaz dokonywania wtórnych podziałów geodezyjnych,  

 - dozwala się dokonywanie podziałów nieruchomości niezależnie od ustaleń planu w trybie przepi-

sów dotyczących przedmiotu ustalenia, obowiązujących w chwili jego stosowania.  
 

05  ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ   

 

 - Adaptacja istniejącego układu pieszo-jezdnego, przeznaczenie podstawowe terenu nie wymaga dodatkowych urządzonych tech-

nicznie dojazdów kołowych. 

 - Potencjalne potrzeby w zakresie uzbrojenia terenu w systemy infrastruktury technicznej wykonać w ramach realizacji funkcji 

przeznaczenia podstawowego pozostałych jednostek planu.  

 

NUMER PORZĄDKOWY KARTY TERENU  3.  

NUMER PORZĄDKOWY JEDNOSTKI BILANSOWEJ  1.  

01  OZNACZENIE FUNKCJI PRZEZNACZENIA 

PODSTAWOWEGO  ZP  

 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO 

JEDNOSTKI PLANU  
TERENY ZIELENI PARKOWEJ  

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE FUNKCJI 

PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO  
WYPOCZYNEK I REKREACJA  

FUNKCJE BEZWZGLĘDNIE ZAKAZANE 

W JEDNOSTCE PLANU  

Wszelkie zagospodarowanie nie związane z funkcją przeznaczenia 

podstawowego bądź związane z użytkowaniem terenu w sposób nisz-

czący wartość przyrodniczą terenu leśnego i doprowadzającym go do 

degradacji  

ZAGOSPODAROWANIE PODSTAWOWE 

JEDNOSTKI PLANU  

Zagospodarowanie rekreacyjno- 

-turystyczne terenu związanie z użytkowaniem Europejskiego Cen-

trum Kształcenia i Kultury  

02  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:   

 

 - Zachować wartościowe elementy środowiska naturalnego. 

 - Zróżnicować wysokości i gęstości układów roślinnych, powodując tym samym termiczne (na skutek kontrastów termicznych 

pomiędzy obszarami zacienionymi i nasłonecznionymi) i dynamiczne (osłabienie porywistych wiatrów) ruchy powietrza. 

 - Obszar nie powinien być dostępny do trwałego wykorzystania rekreacyjnego, poza penetracją pieszą po wyznaczonych trasach w 

miejscach czasowego pobytu. 

 - Umożliwić przewietrzania poprzez dostosowanie zieleni do rzeźby terenu i nie zakłócanie spływu mas powietrza ze stoków, co 

spowoduje.  

 

03  SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU   

 

 - Istniejący użytek zielony zadrzewiony klasy Lz wskazany do zagospodarowania dla funkcji parkowo - rekreacyjnej. 

 - Teren wolny od działań inwestycyjnych związanych z zabudową trwałą. Zakaz wszelkiej zabudowy trwałej. 

 - Urządzić w dostosowaniu do programu inwestycyjnego. 

 - Stworzyć wartościowy biocenotycznie układ roślin drzewiastych, stabilny i odporny na czynniki zewnętrzne, poprzez odpowied-

ni dobór gatunków do nasadzeń.  

 - Na terenie dokonać zalesienia gatunkami mieszanymi (iglasto – liściastymi). W nowym użytkowaniu utrzymać naturalną struk-

turę istniejących układów roślinnych wprowadzając nowe układy zgodne z naturalnym potencjałem biocenozy i fizjonomią wnę-

trza krajobrazowego.  

 - Przy zalesianiu tworzyć polany leśne i ażurowe grupy drzew umożliwiające penetrację wzrokową.  

 - Ustala się zakaz wycinki zakrzewień. Zachować wartościowe elementy środowiska naturalnego.  

 - Dozwala się na lokalizację tras turystycznych, obiektów nie związanych trwale z podłożem służących obsłudze funkcji Europej-

skiego Centrum Kształcenia i Kultury, rekreacyjnej oraz turystycznej (takich jak wiaty, deszczochrony itp.), ścieżek pieszych 

i rowerowych oraz towarzyszących wymienionemu zagospodarowaniu elementów małej architektury.    

 - Kształtować i pielęgnować krajobraz poprzez utrzymanie poszczególnych stadiów sukcesji na etapie dojrzałym.  

 

04  SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM 

MIEJSCOWYM   

 
 - Dozwala się na dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych służących korektom w zakresie własności lub porządkującym 

istniejący podział.   

05  ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ   

 
 - Przeznaczenie podstawowe terenu nie wymaga urządzonych technicznie dojazdów kołowych jak również uzbrojenia terenu 

w systemy infrastruktury technicznej.   
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Rozdział 11 

Ustalenia końcowe  

§ 14. 1. Tracą moc ustalenia zmian w miejscowym 

planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zgorzelec zatwierdzone uchwałą Rady Gminy 

Zgorzelec nr 213/97 z dnia 28 lutego 1997 roku 

w obszarze przedmiotowego planu.  

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Zgorzelec.  

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego i podlega publikacji na stro-

nie internetowej Gminy Zgorzelec.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  

Janina Słabicka 
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Załącznik nr 1 do uchwały  

nr 145/12 Rady Gminy Zgorzelec 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały  

nr 145/12 Rady Gminy Zgorzelec 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania Rada Gminy Zgorzelec rozstrzyga co 

następuje:  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w planie 

obejmują:  

  

LP.  CECHA  OPIS ZADANIA  

REALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU SIECI WODOCIĄGOWEJ (WODA DO CELÓW 

SOCJALNYCH)  

1.  Ø 150 mm do 200 mm  
Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką cementową wg. 

przewidywanego kosztu w analizie skutków finansowych uchwalenia planu  

REALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ  

2.  
Ø 200 mm do 300 mm  

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur betonowych WIPRO wg. przewidywanego kosztu 

w analizie skutków finansowych uchwalenia planu  

REALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  

3.  
Drogi komunalne wg 

ustaleń tekstu planu  

Drogi kołowe, jedno-jezdniowe, klasa obciążeń ruchem K-3 (ruch lekko – średni), parkin-

gi i chodniki wg przewidywanego kosztu w analizie skutków finansowych uchwalenia 

planu.  

§ 2. 1. Inwestycje wymienione w §1 należy zrealizować zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi 

i aktualną wiedzą techniczną w zakresie realizacji, w sposób nie naruszający ustaleń planu.  

2. Zadania wymienione w §1 będą finansowane z budżetu gminy z zachowaniem przepisów ustawy 

o finansach publicznych. Źródła finansowania mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu gminy (środki 

własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów (sponsorów) w kosztach budowy. Będzie to realizowane 

za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów. Warunkiem 

pozyskania środków pomocowych jest uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących je programów 

rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju.  

3. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależ-

nie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakresie niezbędnym, 

z przewidywanych wpływów realizacji planu.  
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Załącznik nr 3 do uchwały  

nr 145/12 Rady Gminy Zgorzelec 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla dz. nr: 305, 306/1, 306/2, 306/3, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec  

1. Rada Gminy Zgorzelec po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną oraz protokółem z dyskusji 

publicznej z dnia 24 kwietnia 2012 roku dotyczącej uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla dz. nr: 305, 306/1, 306/2, 306/3, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec rozstrzyga, co następuje:  

2. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 12 kwietnia 2012 roku do 

15 maja 2012 roku oraz w ciągu 14 dni po wyłożeniu ustaleń w/w projektu planu nie wniesiono uwag, 

o których mowa w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późn. zm.).  

3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmiany planu jest załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  
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