
 

 

UCHWAŁA NR 244.XXVI.2012 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  

na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związ-

ku z uchwałą nr 46.IX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej 

Góry z dnia 15 marca 2011 r., po stwierdzeniu, że 

ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Jelenia Góra (uchwała nr 482/XXXVII/ 

/2001 Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 

2001 r., ze zmianami uchwalonymi: uchwałą  

nr 625/LXXII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 

z dnia 28 września 2010 r. oraz uchwałą nr 192.XXII. 

.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 

2012 r.), uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenów położonych na 

osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami Sygietyńskiego 

i Legnicką w Jeleniej Górze.  

2. Granice obszaru objętego planem przebiegają 

od strony południowo-wschodniej wzdłuż granicy 

pasa drogowego ul. Legnickiej oraz węzła komunika-

cyjnego przy ul. Jana Pawła II, od strony południowo-

zachodniej wzdłuż granicy terenu zajmowanego przez 

obiekt hipermarketu, od strony północno-zachodniej 

wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Sygietyńskiego, 

a następnie wzdłuż projektowanego przedłużenia  

ul. Sygietyńskiego do ul. Legnickiej. Granice ozna-

czono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Integralnymi częściami planu są następujące za-

łączniki:  

1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie w skali 1 : 1000;  

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik nr 3– rozstrzygnięcie o sposobie realiza-

cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.  

§ 2. 1. Plan ustala:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-

sadach zagospodarowania – ustalenia w tym za-

kresie zawierają tabele zamieszczone w § 9, ru-

bryki „A − przeznaczenie terenu”, tabela 3  

w § 11 oraz rysunek planu;  

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego – ustalenia w tym zakresie za-

wiera § 6 oraz rysunek planu;  

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – ustalenia w tym zakre-

sie zawiera § 7 i rysunek planu;  

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego, a także zasady kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, mak-

symalną i minimalną intensywność zabudowy ja-

ko wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowla-

nej, minimalny udział procentowy powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do po-

wierzchni działki budowlanej, maksymalną wy-

sokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 
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parkowania i sposób ich realizacji, linie zabudo-

wy i gabaryty obiektów – ustalenia w tym zakre-

sie zawierają tabele zamieszczone w § 9, rubryki 

„B – zasady zagospodarowania terenu i kształto-

wania zabudowy” oraz rysunek planu;  

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej – ustalenia 

w tym zakresie zawiera § 8 oraz rysunek planu;  

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów – ustalenia 

w tym zakresie zawiera § 2 ust. 2;  

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym – 

ustalenia w tym zakresie zawiera § 10;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-

kazy zabudowy – ustalenia w tym zakresie za-

wierają tabele zamieszczone w § 9, rubryki „B − 

zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy”;  

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów – usta-

lenia w tym zakresie zawierają tabele zamiesz-

czone w § 9, rubryki „C – zasady tymczasowego 

zagospodarowania terenu” oraz tabela 3 w § 11;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej – 

ustalenia w tym zakresie zawiera § 11 oraz rysu-

nek planu;  

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

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

darowaniu przestrzennym – ustalenia w tym za-

kresie zawiera § 12.  

2. Na obszarze objętym planem nie występują te-

reny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów.  

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-

łożonych na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami 

Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze;  

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyod-

rębniony na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi oraz symbolem literowym i numerem;  

3) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 

przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach 

realizacji planu winno stać się dominującą formą 

wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia 

podstawowego mieszczą się elementy zagospoda-

rowania towarzyszącego warunkujące prawidłową 

realizację funkcji podstawowej;  

4) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 

przez to rozumieć przeznaczenie określone 

w ustaleniach szczegółowych, które może zaj-

mować część działki budowlanej stanowiącą nie 

więcej niż 49% jej powierzchni, a powierzchnia 

całkowita budynków lub lokali związanych z tym 

przeznaczeniem nie może przekroczyć 49% po-

wierzchni całkowitej wszystkich budynków zlo-

kalizowanych w obrębie działki budowlanej;  

5) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-

mieć obszary oznaczone na rysunku planu 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia po-

trzeb mieszkańców i użytkowników terenu obję-

tego planem;  

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy – należy przez to rozumieć linię, która nie 

może być przekroczona przy sytuowaniu ze-

wnętrznej ściany budynków i budowli przekry-

tych dachami;  

7) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to 

rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-

wierzchni zabudowy budynków i budowli prze-

krytych dachami zlokalizowanych w obrębie 

działki do powierzchni tej działki;  

8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 

wysokość wyrażoną w metrach, mierzoną od 

średniej rzędnej terenu (w odniesieniu do gruntu 

nie przekształconego robotami ziemnymi)  

w miejscu usytuowania budynku lub budowli 

przekrytej dachem i odnoszącą się do najwyżej 

położonej kalenicy dachu (w przypadku dachu 

stromego) lub najwyższej krawędzi elewacji  

(w przypadku dachu płaskiego);  

9) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-

mieć wolnostojące urządzenia reklamowe i tabli-

ce informacyjne, nie pełniące równocześnie in-

nych funkcji.  

§ 4. 1. Następujące oznaczenia na rysunku planu 

są ustaleniami obowiązującymi:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysunku 

planu symbolami literowymi i numerami wyróż-

niającymi poszczególne tereny, w tym tereny ko-

munikacyjne;  

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) granica terenów rozmieszczenia obiektów handlo-

wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
;  

5) granica obszaru objętego planem, rozumiana jako 

tożsama z przyległymi do niej liniami rozgranicza-

jącymi;  

6) przestrzeń publiczna;  

7) granica strefy obserwacji archeologicznej;  

8) drzewa do zachowania.  

2. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu 

mają charakter informacyjny.  

§ 5. W granicach planu, ze względu na prawi-

dłowość funkcjonowania lotniska Jelenia Góra obo-
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wiązują bezwzględne ograniczenia wysokości obiek-

tów budowlanych oraz naturalnych zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. Ograniczenia wysokości dla budyn-

ków i budowli przekrytych dachem zawierają tabele 

zamieszczone w § 9, rubryki „B − zasady zagospoda-

rowania terenu i kształtowania zabudowy”.  

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) energię dla celów grzewczych i technologicznych 

należy pozyskiwać z wykorzystaniem proekolo-

gicznych źródeł energii;  

2) tereny nie podlegają ochronie akustycznej;  

3) ustala się minimalne udziały powierzchni biolo-

gicznie czynnej w obrębie działek budowlanych – 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej 

uchwały;  

4) ewentualna uciążliwość związana z działalnością 

prowadzoną w obrębie poszczególnych działek nie 

może naruszać standardów jakościowych środowi-

ska ustalonych dla terenów sąsiednich;  

5) wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwar-

dzonych przed odprowadzeniem do odbiornika na-

leży podczyścić i zneutralizować w zakresie sub-

stancji ropopochodnych i chemicznych;  

6) gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu 

o obowiązujące przepisy szczególne;  

7) rysunek planu wskazuje drzewa do zachowania; 

wymaga się podporządkowania zagospodarowania 

terenu wymogom prawidłowej ochrony drzew – tj. 

zachowanie bezpiecznych dla systemów korzenio-

wych odległości w sytuowaniu infrastruktury tech-

nicznej oraz stosowanie starannych zabiegów pie-

lęgnacyjnych; w przypadku wycinki ze względów 

zdrowotnych wymaga się odtworzenia przez nowe 

nasadzenia;  

8) ustala się ochronę krajobrazu kulturowego poprzez 

ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy za-

warte w ustaleniach szczegółowych niniejszej 

uchwały.  

§ 7. Ustala się następujące wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) na przestrzeń publiczną w obszarze objętym pla-

nem składają się:  

a) ciągi komunikacyjne oznaczone symbolami 

KD/Z oraz ZP,KD/D,  

b) fragmenty terenów UC.1, UC.2  i UC,US,UT.1 

oznaczone na rysunku planu;  

2) w obrębie przestrzeni publicznej ustala się:  

a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za 

wyjątkiem obiektów gminnego systemu infor-

macji wizualnej;  

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów han-

dlowo-usługowych;  

c) nakaz lokalizacji elementów małej architektury 

na terenie ZP,KD/D;  

3) w odniesieniu do ogrodzeń usytuowanych od stro-

ny publicznych ciągów komunikacyjnych wpro-

wadza się:  

a) wymóg stosowania form ażurowych 

o powierzchni prześwitów minimum 50%,  

z dopuszczeniem ogrodzeń pełnych wzdłuż 

strefy dostaw,  

b) zakaz stosowania ogrodzeń z przęsłami wyko-

nanymi z typowych odlewów betonowych,  

c) zakaz umieszczania na ogrodzeniach reklam 

oraz tablic informacyjnych.  

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej:  

1) wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej, 

której granice określa rysunek planu. W strefie tej 

wymaga się postępowania ustalonego w przepisach 

odrębnych jak dla terenów, na których znajdują się 

zabytki archeologiczne;  

2) w przypadku natrafienia podczas robót budowla-

nych lub ziemnych na przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, nale-

ży bezzwłocznie podjąć czynności zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe  

§ 9. Ustalenia szczegółowe dla terenów zawierają 

poniższe tabele: 

  

Tabela 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów UC.1i UC.2  

A.  PRZEZNACZENIE TERENU:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprze-

daży powyżej 2000 m
2
 

2. Przeznaczenia uzupełniające terenu:  

1) tereny parkingów;  

2) infrastruktura techniczna;  

3) tereny zieleni urządzonej;  

4)tereny usług z zakresu:  

a) handlu detalicznego,  
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b) kultury, sztuki i rozrywki,  

c) sportu i rekreacji,  

d) odnowy biologicznej,  

e) turystyki,  

f) gastronomii,  

g) administracji ,  

h) usług pocztowych i łączności,  

i) obsługi działalności gospodarczej i działalności nieprodukcyjnej, związanej z konsumpcją indywidual-

ną (w tym m.in.: biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe, wynajem nieruchomości).  

B.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:  

1. Ustala się następujące wymagania w zakresie kształtowania zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy – 25,0 m;  

2) wskaźnik zabudowy działki:  

a) dla terenu UC.1 – od 0,38 do 0,80,  

b) dla terenu UC.2 − od  0,50 do 0,80;  

3) wskaźnik intensywności zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 4:  

a) dla terenu UC.1 − od 0,38 do 2,50,  

b) dla terenu UC.2 − od 0,60 do 2,50;  

4) w przypadku realizacji kondygnacji podziemnych wskaźnik  może zostać powiększony odpowiednio 

do wielkości powierzchni całkowitej kondygnacji podziemnej, jednak nie więcej niż o 0,5;  

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 3%.  

2. Wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób nie spełniający wskaźników zawartych w ust. 1.  

3. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:  

1) usługi handlu, biura i inne lokale użytkowe – 1 miejsce/50 m
2
powierzchni użytkowej;  

2) pozostałe usługi – 1 miejsce/10 użytkowników.  

4. Miejsca do parkowania należy urządzić w obrębie terenu.  

5. Przebiegające w granicach terenu rowy melioracyjne należy przebudować w uzgodnieniu z ich właści-

cielem, w dostosowaniu do nowego zainwestowania.  

6. Zakazuje się umieszczania reklam i tablic informacyjnych na elewacjach budynku o treści nie związa-

nej z działalnościami w nim prowadzonymi. Łączna powierzchnia reklam i tablic informacyjnych 

umieszczanych na elewacji nie może przekroczyć 15% powierzchni elewacji.  

7. Dopuszcza się nie więcej niż 1 nośnik reklamowy w obrębie zabudowanej działki budowlanej.  
 

C.  ZASADY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:  

Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i urządzanie terenu związane z okolicznościowymi kier-

maszami, festynami i akcjami promocyjnymi związanymi z bieżącym, podstawowym użytkowaniem 

terenu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących przestrzeni publicznych.  

  

Tabela 2. Ustalenia szczegółowe dla terenu UC,US,UT.1  

A.  PRZEZNACZENIE TERENU:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu:  

1) teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m
2
;  

2) teren usług sportu i rekreacji;  

3) teren usług turystyki.  

2. Przeznaczenie uzupełniające terenu:  

1) tereny parkingów;  

2) infrastruktura techniczna;  

3) tereny zieleni urządzonej i ciągi pieszo-rowerowe;  

4) tereny usług z zakresu:  

a) handlu detalicznego,  

b) kultury, sztuki i rozrywki,  

c) odnowy biologicznej,  

d) gastronomii,  

e) administracji ,  
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f) usług pocztowych i łączności,  

g) obsługi działalności gospodarczej i działalności nieprodukcyjnej, związane z konsumpcją indywidu-

alną (w tym m.in.: biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe, wynajem nieruchomości).  

B.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:  

1. Ustala się następujące wymagania w zakresie kształtowania zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy – 14,0 m;  

2) wskaźnik zabudowy działki – 0,2 - 0,5;  

3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,2 do 1,0; w przypadku realizacji kondygnacji podziemnych 

wskaźnik może zostać powiększony odpowiednio do wielkości powierzchni całkowitej kondygnacji 

podziemnej, jednak nie więcej niż o 0,3;  

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;  

2. Wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób nie spełniający wskaźników zawartych w ust. 1.  

3. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:  

1) usługi handlu, biura i inne lokale użytkowe – 1 miejsce/50 m
2 
powierzchni użytkowej;  

2) pozostałe usługi – 1 miejsce/10 użytkowników.  

4. Miejsca do parkowania należy urządzić w obrębie terenu.  

5. Przebiegające w granicach terenu rowy melioracyjne należy przebudować w uzgodnieniu z ich wła-

ścicielem, w dostosowaniu do nowego zainwestowania.  

6. Zakazuje się umieszczania reklam i tablic informacyjnych na elewacjach budynku o treści nie związa-

nej z działalnościami w nim prowadzonymi. Łączna powierzchnia reklam i tablic informacyjnych 

umieszczanych na elewacji nie może przekroczyć 15 % powierzchni elewacji .  

7. Dopuszcza się nie więcej niż 1 nośnik reklamowy w obrębie zabudowanej działki budowlanej.  

C.  ZASADY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:  

Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i urządzanie terenu związane z okolicznościowymi kier-

maszami, festynami i akcjami promocyjnymi oraz imprezami masowymi i sportowymi 

z uwzględnieniem wymagań dotyczących przestrzeni publicznych.  

§ 10. Ustala się następujące szczegółowe zasady 

i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem:  

1) minimalna powierzchnia działki uzyskiwanej  

w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 

2000 m
2
;  

2) minimalna szerokość frontu działki uzyskiwanej 

w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 

50,00 m;  

3) parametry określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą dzia-

łek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną 

i drogową;  

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego winien mieścić się w zakresie 80
o
–

110
°
.  

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady moderniza-

cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 

Tabela 3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.  

TERENY KOMUNIKACYJNE O STATUSIE DRÓG PUBLICZNYCH:  

Symbol 

 terenu:  

Ustalenia:  

KD/Z.1  1. Przeznaczenie terenu – ulica zbiorcza.  

2. Ustala się:  

1) klasa techniczna – „Z” – zbiorcza;  

2) szerokość w liniach rozgraniczających – wg rysunku planu;  

3) teren KD/Z stanowi przestrzeń publiczną w obrębie której obowiązują ustalenia § 7.  

ZP,KD/D.1  1. Przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej oraz ulica dojazdowa.  

2. Ustala się:  

1) klasa techniczna – „D” – dojazdowa;  

2) szerokość w liniach rozgraniczających – wg rysunku planu;  

3) teren stanowi przestrzeń publiczną, w obrębie której obowiązują ustalenia § 7;  

4) do czasu realizacji zmiany przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej, utrzymuje się obecne 

użytkowanie terenu jako ulica o klasie technicznej „Z”;  

5) istniejące szpalery drzew wzdłuż drogi należy uzupełnić w celu utworzona alei drzew na 

całej długości drogi.  
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2. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej:  

1) dopuszcza się zmianę przebiegów, a także wpro-

wadzanie nowych sieci infrastruktury technicznej 

oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-

nej, pod warunkiem podporządkowania ich w za-

kresie przebiegu ustaleniom regulacyjnym planu, 

przy zachowaniu zasady prowadzenia ich wzdłuż 

granic działek lub ciągów komunikacyjnych oraz 

w pasach technicznych sieci infrastruktury tech-

nicznej;  

2) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 

wysokiego napięcia 110 kV przeznaczona jest do 

zachowania z prawem przebudowy lub przełożenia 

w celu wyeliminowania kolizji z planowanym za-

gospodarowaniem terenu; teren położony w poten-

cjalnym obszarze ograniczonego użytkowania, 

związanym z ww. linią, może być zagospodarowa-

ny na cele związane z przeznaczeniem terenów 

w zakresie dopuszczonym w obowiązujących 

przepisach szczególnych;  

3) istniejący gazociąg podwyższonego średniego 

ciśnienia Dn 300, 1,6 MPa wskazuje się do zacho-

wania z prawem przebudowy pod warunkiem nie 

wprowadzania nowych ograniczeń dla lokalizacji 

zabudowy; w strefie ochronnej wyznaczonej przez 

odległości podstawowe od gazociągu dopuszcza 

się zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem 

terenów w zakresie i na warunkach określonych 

w obowiązujących przepisach szczególnych;  

4) zasady wyposażenia obszaru objętego planem 

w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

określa poniższa tabela: 

  

 Tabela 4. Zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej  

Lp. 

Rodzaj systemu  

infrastruktury  

technicznej 

Ustalenia 

1.  zaopatrzenie 

w wodę  

Zaopatrzenie w wodę z istniejącego miejskiego systemu wodociągowego poprzez ist-

niejący i projektowany system sieci wodociągowych.  

2.  odprowadzanie 

ścieków byto-

wych  

Odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków – poprzez istniejący 

i projektowany system sieci kanalizacji sanitarnej.  

3.  odprowadzanie 

ścieków opado-

wych  

Odprowadzanie ścieków opadowych poprzez istniejący i projektowany system kanali-

zacji deszczowej.  

4.  zaopatrzenie 

w energię elek-

tryczną  

Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejący i projektowany system sieci 

i urządzeń elektroenergetycznych, na warunkach określonych przez gestora sieci.  

5.  zaopatrzenie 

w gaz  

Zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci dystrybucyjnej, na warunkach 

określonych przez gestora sieci.  

6.  gospodarka 

cieplna  

Gospodarka cieplna w oparciu o istniejącą miejską sieć ciepłowniczą lub w oparciu 

o rozwiązania indywidualne z wykluczeniem pozyskiwania energii z mazutu i paliw 

stałych z wyjątkiem biomasy.  

7.  gospodarka od-

padami  

Zgodnie z przepisami odrębnymi.  

8.  telekomunikacja  Zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 

§ 12. Ustala się stawkę procentową, służącą nali-

czeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

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

waniu przestrzennym w wysokości 30%.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Janusz Grodziński 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 244.XXVI.2012 

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 

12 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 244.XXVI.2012 Rady 

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 czerwca 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami  

Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze. 

 

Prezydent Miasta rozpatrzył uwagi wniesione do projektu planu zarządzeniem nr 0050.642.2012.VI z dnia 23 lutego 2012 r. Wykaz nieuwzględnionych uwag wraz 

z rozstrzygnięciem zawiera poniższa tabela: 

 

Lp. Wnoszący uwagi Treść uwag 

Oznaczenie 

terenu, którego 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Sudecka – 

Projekt Echo – 43 

Spółka z ograniczo-

ną odpowiedzialno-

ścią Spółka – Ko-

mandytowo – Ak-

cyjna  

Al. Jana Pawła II 51,  

58-506  Jelenia Góra   

 

1. Wykreślenie par. 7 pkt  2 lit. a o treści 

„zakaz lokalizacji nośników reklamo-

wych za wyjątkiem obiektów gminne-

go systemu informacji wizualnej”. 

Cały obszar 

objęty planem 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zapis ten dotyczy wyłącznie obszaru przestrzeni publicznej wyznaczonej wzdłuż 

głównych ciągów komunikacyjnych, która wymaga szczególnie starannego zago-

spodarowania. Plan dopuszcza umieszczenie reklam poza przestrzenią publiczną, 

 

2. Wykreślenie par. 7 pkt 3 lit. c o treści: 

„zakaz umieszczania na ogrodzeniach 

reklam oraz tablic informacyjnych” 

Cały obszar 

objęty planem 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Tereny objęte planem są wyeksponowane w kierunku głównych ciągów komunika-

cyjnych. Dopuszczenie umieszczania reklam na ogrodzeniach wpłynęłoby istotnie 

negatywnie na walory krajobrazowe. 

 

3. Wprowadzenie następujących zmian w 

par. 9  tabela 1 część B, ust. 1 pkt 1-3: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 

– 25,00m, z dopuszczeniem lokal-

nych przewyższeń do 35,00m na 

obszarze stanowiącym do 50% 

powierzchni zabudowy, 

2) wskaźnik zabudowy działki 0,2 – 

0,8, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy 

0,2 – 2,5 

UC.1  

(po zmianach 

wynikających z 

uwzględnienia 

uwag tereny 

UC.1 i UC.2) 

Ad. 1 uwaga nieuwzględniona. 

Zwiększenie wysokości zabudowy jest niezgodne z ustaleniami studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz koliduje z wymaganiami 

przepisów dotyczących lotnisk. 

Ad. 2 i 3.uwagi nieuwzględnione w części dotyczącej obniżenia minimalnych 

wskaźników do wielkości 0,2. 
 Prezydent Miasta rozpatrując uwagi uwzględnił je w części, w odniesieniu do dział-

ki zabudowanej (dz. nr 162) poprzez zmniejszenie wskaźników zabudowy do po-

ziomu odpowiadającego stanowi istniejącemu. W projekcie planu ponownie wyło-

żonym do publicznego wglądu teren UC.1 został podzielony na 2 tereny:  

UC.1 (teren zabudowany - dz. nr 162)  i UC.2 (teren niezabudowany). Wskaźniki 

zabudowy i intensywności zabudowy dla terenu UC.1 zostały obniżone do wielkości 

0,38. 

W chwili sprzedaży przez gminę działki nr 16/16 (teren UC.2), obowiązywały w 
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odniesieniu do niej wskaźniki zabudowy na poziomie 0,6 – 0,8 oraz intensywności 

zabudowy na poziomie 1,2 – 2,5. Działka ta nie została do chwili obecnej zabudo-

wana. Obecny plan obniżył minimalny wskaźnik zabudowy do poziomu 0,5, a mi-

nimalny wskaźnik intensywności zabudowy do poziomu 0,6. Wskaźniki te uwzględ-

niają wydane pozwolenie na budowę. Dalsze obniżenie w/w parametrów do wska-

zanych w uwadze poziomów  istotnie niekorzystnie wpłynęłoby  na dochody gminy 

z tytułu podatków lokalnych (wg obecnych stawek jest to kwota min. 80 000zł rocz-

nie). Ponadto działka ta jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji na Zabobrzu, 

położoną bezpośrednio przy węźle komunikacyjnym, co predysponuje ją do inten-

sywnego zagospodarowania obiektami o możliwie wysokiej intensywności i okaza-

łej kubaturze. 

4. Wykreślenie zapisu par. 9 tabela 1 

część B ust. 7 o treści: „Dopuszcza się 

lokalizację  1 nośnika reklamowego w 

obrębie posesji, na której zlokalizo-

wana jest firma, związanego bezpo-

średnio z działalnością prowadzoną w 

obrębie terenu” 

UC.1  

(po zmianach 

wynikających z 

uwzględnienia 

uwag tereny 

UC.1 i UC.2) 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zapis planu ma na celu ochronę eksponowanej  m.in. z drogi krajowej przestrzeni 

miejskiej przed niekontrolowaną ekspansją reklam, obniżających jej walory wizual-

ne. Ustalenia  te zmierzają do ucywilizowania narastającego problemu reklam w 

mieście, na terenach o najlepszej ekspozycji. Zjawisko to jest szczególnie rażące  w 

obrębie lokalizacji mających przestrzennie charakter „bram wjazdowych” do miasta.  

Równocześnie w związku z dosłanym po terminie dodatkowym uzasadnieniem 

uwagi zawierającym zastrzeżenia co do jednoznaczności kwestionowanego zapisu, 

zadecydowano o wprowadzeniu korekty i nadaniu zapisom par. 9 tabela 1 część B 

ust. 7  treści: „Dopuszcza się nie więcej niż  1 nośnik reklamowy w obrębie zabu-

dowanej działki budowlanej” 

Równocześnie plan pozwala na umieszczenie nośników reklamowych oraz reklam i 

tablic informacyjnych  na elewacjach  i tym samym  nie pozbawia dysponenta terenu  

możliwości reklamowania się, a jedynie wymusza wyższe standardy jakościowe. 

5. Wprowadzenie następujących zmian 

w par. 9 tabela 2 część B, ust. 1 pkt 1−4: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 

– 25,00m, z dopuszczeniem lokal-

nych przewyższeń do 35,00m na 

obszarze stanowiącym do 50% 

powierzchni zabudowy, 

2) wskaźnik zabudowy działki 0,2 – 

0,8, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy 

0,2 – 2,5,  

4) minimalny udział powierzchni bio-

logicznie czynnej – 5% 

UC,US,UT.1 Uwaga nieuwzględniona. 

Tabela 2 odnosi się do terenów gminnych, przeznaczonych m.in. pod obiekty spor-

towe i turystyczne. Tereny te ze względu na położenie i ustalone przeznaczenie, a 

także walory przyrodnicze powinny być zagospodarowane mniej intensywnie. Po-

wyższe ograniczenia wynikają także z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i przepisów dotyczących lotnisk (wyso-

kość). 
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6. Wykreślenie zapisu par. 9 tabela 2 

część B ust. 7 o treści: „Dopuszcza się 

lokalizację  1 nośnika reklamowego w 

obrębie posesji, na której zlokalizo-

wana jest firma, związanego bezpo-

średnio z działalnością prowadzoną w 

obrębie terenu” 

UC,US,UT.1 Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie jak w poz. 4 

7. Zastrzeżenie  co do wprowadzenia w 

planie wskaźnika zabudowy działki 

wobec braku takiego wymogu wg art. 

15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym 

UC.1  

(po zmianach 

wynikających z 

uwzględnienia 

uwag tereny 

UC.1 i UC.2) 

oraz 

UC,US,UT.1  

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Wprowadzenie w planie wskaźnika zabudowy działki wynika z wymogu określone-

go w par. 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587). 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 244.XXVI.2012 

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 

12 czerwca 2012 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania: 

 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-

łożonych na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze, po stronie 

gminy nie wystąpią nowe zobowiązania z zakresu realizacji zadań własnych dotyczących infrastruktury 

technicznej będące wynikiem uchwalenia planu. 

 

Ustalenia planu utrzymują dotychczasowy  zakres ww. inwestycji zgodnie z obowiązującymi obecnie planami 

miejscowymi tj.: 

 
Lp. Zadanie  Sposób realizacji Zasady finansowania 

1. Budowa fragmentu projektowanej 

ulicy zbiorczej o długości ok. 190 m, 

z niezbędną infrastrukturą drogową, 

oznaczonej symbolem KD/Z.1 

Inwestycja jednoetapowa  Finansowanie ze środków 

budżetowych w ramach 

działu 600 „Transport i 

łączność” oraz działu 900 

„Gospodarka Komunalna 

i ochrona środowiska” .  

W przypadku pozyskania 

środków pozabudżeto-

wych na realizację ww. 

inwestycji zasady finan-

sowania zmienią się od-

powiednio do uzyska-

nych funduszy.  

2. Budowa sieci wodociągowych i kana-

lizacyjnych obsługujących teren 

UC,US,UT.1  

Możliwość realizacji etapami w 

miarę udostępniania działek do 

zbycia.  

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 2847


		2012-08-09T11:35:56+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




