
 

 

UCHWAŁA NR XIX/101/2012 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

oraz w związku z uchwałą nr XXXIII/199/2009 Rady 

Gminy Walim z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu 

zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 

uchwały oraz na rysunku planu:  

1) w skali 1 : 1000 dla terenów zabudowanych 

i przeznaczonych pod zabudowę, stanowiący za-

łącznik nr 1 do uchwały, a przedstawiony na arku-

szach: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E,  

2) w skali 1 : 5000 dla terenów rolniczej przestrzeni pro-

dukcyjnej oraz terenów leśnych, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały, a przedstawiony na arkuszu 2. 

Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalo-

nym legendą.  

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz za-

sadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 

2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku 

nr 2 nie są ustaleniami planu.  

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące przeznaczenia tere-

nów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych na poszczególnych arkuszach rysunku planu 

symbolami:  

1) arkusz 1A:  

a) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa i nieuciążliwa działalność 

gospodarcza realizowana jako wbudowana, 

o powierzchni nieprzekraczającej 30% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-

go, lub w budynkach wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

b) MN/U − tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i mieszkaniowo-rekreacyjnej. Moż-

liwa jest lokalizacja na działce obiektów gospo-

darczych związanych funkcjonalnie z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz 

urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń 

towarzyszących w zakresie: komunikacji we-

wnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni 

towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń,  

c) M/U − tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno-

rodzinnej i wielorodzinnej) oraz usług nieuciąż-

liwych. Możliwa jest lokalizacja na działce 

obiektów gospodarczych związanych funkcjo-

nalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu 
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(np. garaż) oraz urządzeń infrastruktury technicz-

nej i urządzeń towarzyszących w zakresie: komu-

nikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, 

zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń. Do-

puszcza się wydzielenie działek pod lokalizację 

garaży wraz z niezbędnym dojazdem, 

d) RM − tereny zabudowy zagrodowej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa zagrodowa składająca się z budynku 

mieszkalnego oraz budynków i urządzeń go-

spodarczych związanych z gospodarstwem 

rolnym,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługo-

wa i nieuciążliwa działalność gospodarcza 

realizowana jako wbudowana lub w budyn-

kach wolno stojących, z zachowaniem wa-

runków wynikających z rysunku planu,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

e) UT − tereny zabudowy usług rekreacji 

i turystyki:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa nieuciążliwa,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu:  

− zabudowa produkcyjno-usługowa nie-

uciążliwa,  

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie lokalu mieszkalne-

go lub budynków wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury technicz-

nej i urządzeń towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej 

architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyj-

nej i ogrodzeń,  

f) UR − tereny zabudowy usług rzemiosła:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa nieuciążliwa,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu:  

− zabudowa produkcyjno-usługowa nie-

uciążliwa,  

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie lokalu mieszkalne-

go lub budynków wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

g) PSU – tereny zabudowy produkcyjnej, składo-

wej i usługowej (tereny przekształceń istnieją-

cej zabudowy). Możliwa jest lokalizacja na 

działce obiektów gospodarczych związanych 

funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem 

terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej 

i urządzeń towarzyszących w zakresie: komu-

nikacji wewnętrznej, obiektów małej architek-

tury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i ogro-

dzeń,  

h) EE – teren obiektów i urządzeń elektroenerge-

tycznych (stacja elektroenergetyczna), ustala się 

zachowanie istniejącego obiektu bez możliwo-

ści jego rozbudowy,  

i) R – tereny użytkowane rolniczo. Dopuszcza się 

lokalizację stawów rybnych,  

j) ZL – tereny lasów i zadrzewień,  

k) WS – tereny wód powierzchniowych – prze-

bieg cieków,  

l) KS – tereny obsługi komunikacji samochodo-

wej – przeznaczone pod realizację parkingów, 

garaży lub innych obiektów służących obsłudze 

komunikacyjnej,  

m) KD−Z – drogi publiczne klasy zbiorczej,  

n) KD−D – drogi publiczne klasy dojazdowej,  

o) KDW – drogi wewnętrzne,  

p) Dg – drogi gospodarcze – dojazdowe do pól 

i lasów;  

2) arkusz 1B:  

a) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa i nieuciążliwa działalność 

gospodarcza realizowana jako wbudowana, 

o powierzchni nieprzekraczającej 30% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-

go, lub w budynkach wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

b) MN/U − tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i mieszkaniowo-rekreacyjnej. Moż-

liwa jest lokalizacja na działce obiektów gospo-

darczych związanych funkcjonalnie z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz 

urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń 
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towarzyszących w zakresie: komunikacji we-

wnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni 

towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń,  

c) M/U − tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno-

rodzinnej i wielorodzinnej) oraz usług nieuciąż-

liwych. Możliwa jest lokalizacja na działce 

obiektów gospodarczych związanych funkcjo-

nalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu 

(np. garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

i ogrodzeń. Dopuszcza się wydzielenie działek 

pod lokalizację garaży wraz z niezbędnym do-

jazdem,  

d) RM − tereny zabudowy zagrodowej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa zagrodowa składająca się z budynku 

mieszkalnego oraz budynków i urządzeń go-

spodarczych związanych z gospodarstwem 

rolnym,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługo-

wa i nieuciążliwa działalność gospodarcza 

realizowana jako wbudowana lub w budyn-

kach wolno stojących, z zachowaniem wa-

runków wynikających z rysunku planu,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

e) R – tereny użytkowane rolniczo. Dopuszcza się 

lokalizację stawów rybnych,  

f) ZL – tereny lasów i zadrzewień,  

g) WS – tereny wód powierzchniowych – prze-

bieg cieków,  

h) KD−Z – drogi publiczne klasy zbiorczej,  

i) KD−D – drogi publiczne klasy dojazdowej,  

j) KDW – drogi wewnętrzne,  

k) Dg – drogi gospodarcze – dojazdowe do pól 

i lasów;  

3) arkusz 1C:  

a) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa i nieuciążliwa działalność 

gospodarcza realizowana jako wbudowana, 

o powierzchni nieprzekraczającej 30% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-

go, lub w budynkach wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

b) MN/U − tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i mieszkaniowo-rekreacyjnej. Moż-

liwa jest lokalizacja na działce obiektów gospo-

darczych związanych funkcjonalnie z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz 

urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń 

towarzyszących w zakresie: komunikacji we-

wnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni 

towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń,  

c) M/U − tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno-

rodzinnej i wielorodzinnej) oraz usług nieuciąż-

liwych. Możliwa jest lokalizacja na działce 

obiektów gospodarczych związanych funkcjo-

nalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu 

(np. garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

i ogrodzeń. Dopuszcza się wydzielenie działek 

pod lokalizację garaży wraz z niezbędnym do-

jazdem,  

d) RM − tereny zabudowy zagrodowej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa zagrodowa składająca się z budynku 

mieszkalnego oraz budynków i urządzeń go-

spodarczych związanych z gospodarstwem 

rolnym,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługo-

wa i nieuciążliwa działalność gospodarcza 

realizowana jako wbudowana lub w budyn-

kach wolno stojących, z zachowaniem wa-

runków wynikających z rysunku planu,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

e) RM/UT − tereny zabudowy zagrodowej 

i zabudowa rekreacyjna. Możliwa jest lokaliza-

cja na działce obiektów gospodarczych związa-

nych funkcjonalnie z podstawowym przezna-

czeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń infra-

struktury technicznej i urządzeń towarzyszą-

cych w zakresie: komunikacji wewnętrznej, 
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obiektów małej architektury, zieleni towarzy-

szącej, izolacyjnej i ogrodzeń,  

f) MW − tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa wielorodzinna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa nieuciążliwa realizowana 

jako wbudowana w partery budynków lub 

w budynkach wolno stojących, z zachowa-

niem warunków wynikających z rysunku 

planu,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

g) tereny zabudowy usługowej, w tym:  

UK – kultury,  

UH – handlu,  

UT – rekreacji i turystyki,  

UR – rzemiosła,  

UE – edukacji,  

US – sportu,  

US/UT – sportu i turystyki,  

U – tereny zabudowy usługowej o różnym 

przeznaczeniu,  

UP – usługi o charakterze publicznym,  

− podstawowe przeznaczenie terenów – zabu-

dowa usługowa nieuciążliwa,  

− uzupełniające przeznaczenie terenów: zabu-

dowa produkcyjno – usługowa nieuciążliwa 

oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie lokalu mieszkalnego 

lub budynków wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

h) U/KS – teren zabudowy usługowej oraz teren 

obsługi komunikacyjnej. Możliwa jest lokaliza-

cja na działce obiektów gospodarczych związa-

nych funkcjonalnie z podstawowym przezna-

czeniem terenu oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej i urządzeń towarzyszących w za-

kresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyj-

nej i ogrodzeń,  

i) U/ZP – tereny zabudowy usługowej i zieleni. 

Możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie  

z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz 

urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń 

towarzyszących w zakresie: komunikacji we-

wnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni 

towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń,  

j) U/M – tereny zabudowy usługowej i mieszka-

niowej. Możliwa jest lokalizacja na działce 

obiektów gospodarczych związanych funkcjo-

nalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu 

(np. garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

i ogrodzeń,  

k) AP – teren administracji publicznej (istniejący 

obiekt do zachowania):  

− podstawowe przeznaczenie terenu – admini-

stracja publiczna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – usłu-

gi,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

l) AP/UK – teren administracji publicznej 

i kultury (istniejący obiekt do zachowania),  

m) PSU – tereny zabudowy produkcyjnej, składo-

wej i usługowej (tereny przekształceń istnieją-

cej zabudowy). Możliwa jest lokalizacja na 

działce obiektów gospodarczych związanych 

funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem 

terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej 

i urządzeń towarzyszących w zakresie: komu-

nikacji wewnętrznej, obiektów małej architek-

tury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i ogro-

dzeń,  

n) R – tereny użytkowane rolniczo. Dopuszcza się 

lokalizację stawów rybnych,  

o) R/UT – tereny użytkowane rolniczo z dopusz-

czeniem funkcji rekreacyjnej i turystycznej tj. 

ciągi spacerowe, trasy rowerowe, obiekty usłu-

gowe o charakterze usług małej gastronomii, 

wiaty i zadaszenia chroniące przed deszczem, 

itp.,  

p) ZL – tereny lasów i zadrzewień,  

q) ZP – tereny zieleni urządzonej,  

r) ZC – tereny cmentarzy (istniejące i projekto-

wane),  

s) WS – tereny wód powierzchniowych – prze-

bieg cieków,  

t) WZ – tereny ujęć wód,  
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u) EE – teren obiektów i urządzeń elektroenerge-

tycznych (stacja elektroenergetyczna), ustala się 

zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego 

bez możliwości jego rozbudowy,  

v) KS – tereny obsługi komunikacji samochodo-

wej – przeznaczone pod realizację parkingów, 

garaży lub innych obiektów służących obsłudze 

komunikacyjnej,  

w) KD−Z – drogi publiczne klasy zbiorczej,  

x) KD−L – drogi publiczne klasy lokalnej,  

y) KD−D – drogi publiczne klasy dojazdowej,  

z) KDW – drogi wewnętrzne;  

4) arkusz 1D:  

a) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa i nieuciążliwa działalność 

gospodarcza realizowana jako wbudowana, 

o powierzchni nieprzekraczającej 30% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-

go, lub w budynkach wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

b) MN/U − tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i mieszkaniowo-rekreacyjnej. Moż-

liwa jest lokalizacja na działce obiektów gospo-

darczych związanych funkcjonalnie z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz 

urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń 

towarzyszących w zakresie: komunikacji we-

wnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni 

towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń. Na tere-

nie oznaczonym symbolem D.26MN/U dopusz-

cza się wydzielenie działek pod urządzenia in-

frastruktury technicznej,  

c) M/U − tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno-

rodzinnej i wielorodzinnej) oraz usług nieuciąż-

liwych. Możliwa jest lokalizacja na działce 

obiektów gospodarczych związanych funkcjonal-

nie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury technicznej 

i urządzeń towarzyszących w zakresie: komuni-

kacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, 

zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń. Do-

puszcza się wydzielenie działek pod lokalizację 

garaży wraz z niezbędnym dojazdem, 

d) RM − tereny zabudowy zagrodowej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa zagrodowa składająca się z budynku 

mieszkalnego oraz budynków i urządzeń go-

spodarczych związanych z gospodarstwem 

rolnym,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługo-

wa i nieuciążliwa działalność gospodarcza 

realizowana jako wbudowana lub w budyn-

kach wolno stojących, z zachowaniem wa-

runków wynikających z rysunku planu,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

e) UT – tereny zabudowy usług rekreacji i tury-

styki:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa nieuciążliwa,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu zabudo-

wa produkcyjno-usługowa nieuciążliwa oraz 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-

alizowana w formie lokalu mieszkalnego lub 

budynków wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

f) UZ/UT – opieka zdrowotna i rekreacja:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa pensjonatowa, domy opieki,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – usługi 

sportu i rekreacji, zabudowa mieszkaniowa,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń. Na terenie oznaczonym 

symbolem D.27 UZ/UT dopuszcza się wy-

dzielenie działek pod urządzenia infrastruk-

tury technicznej,  

g) R – tereny użytkowane rolniczo. Dopuszcza się 

lokalizację stawów rybnych,  

h) ZP – tereny zieleni urządzonej,  

i) WS – tereny wód powierzchniowych – prze-

bieg cieków,  

j) KD−L – drogi publiczne klasy lokalnej,  

k) KD−D – drogi publiczne klasy dojazdowej,  
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l) KDW – drogi wewnętrzne,  

m) Dg – drogi gospodarcze – dojazdowe do pól 

i lasów;  

5) arkusz 1E:  

a) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa i nieuciążliwa działalność 

gospodarcza realizowana jako wbudowana, 

o powierzchni nieprzekraczającej 30% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-

go, lub w budynkach wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

b) RM − tereny zabudowy zagrodowej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa zagrodowa składająca się z budynku 

mieszkalnego oraz budynków i urządzeń go-

spodarczych związanych z gospodarstwem 

rolnym,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługo-

wa i nieuciążliwa działalność gospodarcza 

realizowana jako wbudowana lub w budyn-

kach wolno stojących, z zachowaniem wa-

runków wynikających z rysunku planu,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

c) R – tereny użytkowane rolniczo. Dopuszcza się 

lokalizację stawów rybnych,  

d) ZL – tereny lasów i zadrzewień,  

e) KD−D – droga publiczna klasy dojazdowej,  

f) Dg – drogi gospodarcze – dojazdowe do pól 

i lasów;  

6) arkusz 2:  

a) Ls – tereny leśne (lasy państwowe),  

b) R – tereny użytkowane rolniczo (w tym: grunty 

orne, łąki i pastwiska), zadrzewienia oraz zale-

sienia śródpolne (nie będące lasami państwo-

wymi). Ustala się możliwość zmiany obecnego 

użytkowania z gruntów rolnych na leśne, 

w szczególności gruntów V i VI klasy bonita-

cyjnej. Dopuszcza się funkcję rekreacji zimo-

wej oraz lokalizację stawów rybnych,  

c) R/UT – tereny użytkowane rolniczo z dopusz-

czeniem funkcji rekreacyjnej i turystycznej tj. 

ciągi spacerowe, trasy rowerowe, obiekty usłu-

gowe o charakterze usług małej gastronomii, 

wiaty i zadaszenia chroniące przed deszczem, 

itp., które mogą być realizowane na gruntach 

niewymagających zgody zmiany przeznaczenia 

na cele nierolnicze.  

d) RM − tereny zabudowy zagrodowej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa zagrodowa składająca się z budynku 

mieszkalnego oraz budynków i urządzeń go-

spodarczych związanych z gospodarstwem 

rolnym,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługo-

wa i nieuciążliwa działalność gospodarcza 

realizowana jako wbudowana lub w budyn-

kach wolno stojących, z zachowaniem wa-

runków wynikających z rysunku planu,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

e) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej:  

− podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

− uzupełniające przeznaczenie terenu – zabu-

dowa usługowa i nieuciążliwa działalność 

gospodarcza realizowana jako wbudowana, 

o powierzchni nieprzekraczającej 30% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-

go, lub w budynkach wolno stojących,  

− możliwa jest lokalizacja na działce obiektów 

gospodarczych związanych funkcjonalnie 

z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 

garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakre-

sie: komunikacji wewnętrznej, obiektów ma-

łej architektury, zieleni towarzyszącej, izo-

lacyjnej i ogrodzeń,  

f) M/U − tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno-

rodzinnej i wielorodzinnej) oraz usług nieuciąż-

liwych. Możliwa jest lokalizacja na działce 

obiektów gospodarczych związanych funkcjo-

nalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu 

(np. garaż) oraz urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i urządzeń towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 3120



i ogrodzeń. Dopuszcza się wydzielenie działek 

pod lokalizację garaży wraz z niezbędnym do-

jazdem,  

g) UT – teren rekreacji i turystyki,  

h) WS – tereny wód powierzchniowych – prze-

bieg cieków,  

i) TI – tereny urządzeń telekomunikacyjnych,  

j) WZ – tereny ujęć wód,  

k) KD−Z – drogi publiczne klasy zbiorczej,  

l) KD−L – drogi publiczne klasy lokalnej,  

m) KD−D – drogi publiczne klasy dojazdowej,  

n) Dg – drogi gospodarcze – dojazdowe do pól 

i lasów.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) dla terenów obejmujących zabudowę wiejską 

w granicach historycznego układu ruralistycznego 

ustala się rehabilitację zabudowy. Możliwa jest re-

alizacja zabudowy uzupełniającej na tych terenach. 

Przy realizacji nowej zabudowy obowiązuje na-

wiązanie do istniejącej linii zabudowy, wysokości 

zabudowy sąsiedniej, rodzaju i nachylenia połaci 

dachowych oraz ich pokrycia, a także urządzenia 

działek sąsiednich, faktury i kolorystyki elewacji 

oraz ogrodzenia frontów działek. Ustala się zakaz 

budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 

betonowych. Dopuszcza się również lokalizację 

nowych obiektów bezpośrednio przy granicy 

działki.  

W trakcie prac modernizacyjnych możliwa jest 

zmiana formy dachów z zachowaniem wymogów 

określonych w ust. 6, pkt 1, lit. g.  

Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-

kończeniowych plastikowych listew elewacyjnych 

typu "siding", blachy falistej i trapezowej.  

Ustala się zachowanie istniejącego układu prze-

strzennego dróg i ulic oraz placów ze względu na 

jego historyczny charakter;  

2) na terenach istniejącej zabudowy usługowej, 

mieszkaniowej i zagrodowej (zlokalizowanej poza 

granicami historycznego układu ruralistycznego) 

możliwa jest realizacja zabudowy uzupełniającej, 

a także rozbudowa i przebudowa istniejących 

obiektów. Dopuszcza się również lokalizację no-

wych obiektów bezpośrednio przy granicy działki;  

3) dla projektowanej zabudowy usługowej, mieszka-

niowej i zagrodowej ustala się następujące warun-

ki:  

a) projekty zagospodarowania działek muszą 

uwzględniać relacje z zabudową i urządzeniem 

działek sąsiednich a w szczególności: charakte-

rem zabudowy i kolorystyką elewacji a także 

ogrodzeniem frontu działek. Ustala się zakaz 

budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elemen-

tów betonowych,  

b) zaleca się stosowanie architektury inspirowanej 

charakterem zabudowy regionalnej,  

c) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-

kończeniowych plastikowych listew elewacyj-

nych typu "siding", blachy falistej i trapezowej;  

4) ustala się zachowanie drzewostanu towarzyszącego 

zabudowie, a także zwartych zadrzewień. Wpro-

wadza się obowiązek zagospodarowania zielenią 

wysoką terenów nienadających się pod zabudowę, 

jako zielni spełniającej funkcję ochrony akustycz-

nej, optycznej oraz chroniącej przed negatywnym 

wpływem projektowanego zainwestowania na te-

reny sąsiednie. Zaleca się stosowanie gatunków 

rodzimych, dostosowanych do warunków klimaty-

czo-glebowych tego obszaru;  

5) tereny przekształceń − tereny istniejącej zabudo-

wy, a w szczególności tereny po zabudowie prze-

mysłowej; polegające na adaptacji istniejących 

obiektów do nowej funkcji (usługowej i produk-

cyjno-usługowej) oraz realizacji nowych obiektów, 

które formą i wielkością winny nawiązywać do za-

budowy historycznej.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  

1) ochronie podlegają:  

a) zasoby środowiska takie jak: powietrze atmos-

feryczne, wody powierzchniowe i podziemne, 

powierzchnia ziemi, klimat akustyczny,  

b) zasoby przyrody ożywionej w szczególności 

istniejący drzewostan, w tym również wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, z wyjątkiem miejsc 

związanych z modernizacją i rozbudową układu 

komunikacyjnego, ewentualną likwidację nale-

ży ograniczyć do minimum; szczególnej ochro-

nie podlegają drzewa pomnikowe,  

c) wody powierzchniowe w tym cieki wodne wraz 

z towarzyszącym im zadrzewieniem. W grani-

cach poszczególnych terenów należy zachować, 

wzdłuż cieków, pas wolny od zabudowy mini-

mum 5,0 m. pozostawiając istniejący drzewo-

stan;  

2) obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalone-

go w przepisach szczególnych dla terenów ozna-

czonych na rysunku planu symbolami:  

a) MN − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b) MN/U − zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na i mieszkaniowo-rekreacyjna,  

c) M/U − zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna 

i wielorodzinna) oraz usługowa nieuciążliwa,  

d) RM − zabudowa zagrodowa,  

e) RM/UT − zabudowa zagrodowa i zabudowa re-

kreacyjna,  

f) MW − zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

g) U/M − zabudowa usługowa i mieszkaniowa,  

h) UZ/UT – opieka zdrowotna i rekreacja,  

i) C2.46UE − usługi edukacji (szkoła);  

3) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

i technologicznych urządzeń przyjaznych dla śro-

dowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń;  
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4) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalno-

ści gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;  

5) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 

będzie w systemie gospodarki komunalnej;  

6) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej należy 

rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-

sie przepisami szczególnymi;  

7) nawierzchnie podjazdów i miejsc parkingowych 

należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu 

i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopo-

chodnych i innych substancji chemicznych.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej − w granicach 

obszaru objętego planem oznaczono:  

1) obszar historycznego układu ruralistycznego obej-

mujący centrum wsi Walim, zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu. W granicach, obszaru 

obowiązują zasady zagospodarowania:  

a) ochrona historycznej struktury przestrzennej 

wsi z zachowaniem w całości istniejącego ukła-

du komunikacyjnego,  

b) zachowanie historycznej linii zabudowy,  

c) wzbogacenie wartości urbanistycznych małą ar-

chitekturą,  

d) przy inwestycjach związanych z rozbudową, 

przebudową obiektów istniejących wymagane 

jest uwzględnienie zasad zachowania ładu prze-

strzennego, w tym urbanistyki i architektury; po 

rozbudowie budynek winien tworzyć spójną 

kompozycję z istniejącą częścią (w przypadku 

obiektów objętych gminną ewidencją zabytków 

obowiązują odrębne uwarunkowania),  

e) nowa zabudowa winna być zharmonizowana 

z historyczną kompozycją przestrzenno – archi-

tektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowa-

nia, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu 

i wysokości dachu, poziomu posadowienia par-

teru, formy architektonicznej, formy i podzia-

łów otworów okiennych i drzwiowych, materia-

łu oraz przy nawiązaniu do historycznej zabu-

dowy lokalnej,  

f) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia 

dachowego (dachówka ceramiczna w kolorze 

ceglastym), natomiast w obiektach historycz-

nych, które posiadały inne pokrycie niż cera-

miczne należy stosować pokrycie historyczne 

właściwe dla danego obiektu,  

g) elewacje należy kształtować w nawiązaniu do 

rozwiązań stosowanych w budynkach histo-

rycznych o zachowanych walorach architekto-

nicznych w zakresie podziałów, detalu, kolory-

styki, użytych materiałów elewacyjnych (wy-

magane elewacje tynkowe lub ceglane),  

h) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych dysharmonizujących z historycznie 

ukształtowanym otoczeniem oraz garaży bla-

szanych;  

2) obszary obserwacji archeologicznej „OW”:  

a) dla nowożytnego siedliska wsi o genezie śre-

dniowiecznej (w granicach historycznego ukła-

du ruralistycznego),  

b) kompleksu „Riese” z okresu II wojny świato-

wej;  

W obszarach obserwacji archeologicznej „OW” 

obowiązują następujące ustalenia:  

− ochronie prawnej podlegają nawarstwienia kul-

turowe i znajdujące się w nich wytwory bądź 

ich ślady, w tym wszelkie pozostałości, obiekty 

oraz jakiekolwiek inne ślady ludzkości z mi-

nionych epok, które są podstawowym źródłem 

badań archeologicznych obejmujących struktu-

ry, konstrukcje, zespoły budowlane, eksploato-

wane tereny, przedmioty, zabytki innego rodza-

ju, jak też ich otoczenie znajdujące się na ziemi 

lub pod wodą;  

3) udokumentowane stanowiska archeologiczne 

(1/1/88−23, 2/2/88−23, 3/3/88−23) zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. W obszarze sta-

nowisk możliwe jest prowadzenie prac porządko-

wych oraz rolniczych, nie ingerujących w głąb 

gruntu. Obszar stanowisk wyłącza się spod zale-

sienia;  

4) obiekty wpisane do rejestru zabytków:  

a) kościół pom. p.w. św. Barbary przy ul. Wy-

szyńskiego − wpisany dnia 23.11.1959 r. pod  

nr 634,  

b) kaplica Seylerów (przy kościele św. Barbary) – 

wpisana dnia 30.06.1966 r. pod nr 1755,  

c) kościół parafialny p.w. św. Jadwigi przy ul. 3 − 

go Maja − wpisany dnia 19.03.1959 r. pod nr 583, 

d) kaplica Klingberga przy ul. 3 − go Maja 19 – 

wpisana dnia 30.06.1966 r. pod nr 1754,  

e) dom mieszkalny przy ul. Kilińskiego 3 – wpi-

sany dnia 11.10.1995 r. pod nr 1453/Wł,  

f) dom mieszkalny, d. dwór przy ul. Konopnickiej 

2 – wpisany dnia 30.06.1966 r. pod nr 1756,  

g) dom mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego 3 – 

wpisany dnia 20.09.1988 r. pod nr 1242/Wł,  

h) dom mieszkalno-gospodarczy przy ul. Wyszyń-

skiego 8 – wpisany dnia 20.09.1995 r. pod  

nr 1444/Wł,  

i) dom mieszkalny (kaufhaus) przy ul. Wyszyń-

skiego 13 – wpisany dnia 11.10.1995 r. pod  

nr 1452/Wł,  

5) obiekty ujęte w wykazie zabytków nieruchomych 

wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków;  

a) obiektami wpisanymi do wykazu zabytków nie-

ruchomych są:  

− plebania, ul. Wyszyńskiego 6,  

− kaplica grobowa Schneidera, ul. Wyszyń-

skiego,  
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− dwór, przy ul. Piastowskiej 5,  

− przychodnia zakładowa przy ZPL Walim,  

ul. 3 Maja 7,  

− gospoda z cz. mieszkalną, ob. dom miesz-

kalny przy ul. Kościuszki 31,  

− domy mieszkalne przy ul. Boczna nr: 1, 4, 10, 

− domy mieszkalne przy ul. Długa nr: 4, 8,  

− domy mieszkalne przy ul. Kilińskiego nr: 1, 4, 

− dom mieszkalny, budynek gospodarczy przy 

ul. Konopnickiej 2,  

− domy mieszkalne przy ul. Kościuszki nr: 1, 3, 

− dom mieszkalny, ob. Przedszkole, ul. Ko-

ściuszki 4,  

− willa, ob. poczta, ul. Kościuszki 6,  

− willa i ogród przy ul. Kościuszki 11,  

− willa i ogród przy ul. Kościuszki 13,  

− domy mieszkalne przy ul. Kościuszki nr 19, 

27, 43,  

− domy mieszkalne przy ul. 3 Maja nr 2, 4, 11, 

14, 19, 22, 23,  

− domy mieszkalne przy ul. Piastowskiej nr 4, 9, 

− dom mieszkalny, ul. Różana 15,  

− dom mieszkalny, ul. Samorządowa 1,  

− remiza strażacka, ul. Warszawska 3,  

− domy mieszkalne przy ul. Wyspiańskiego  

nr 3, 9,  

− domy mieszkalne przy ul. Wyszyńskiego  

nr 2, 9, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 42, 

45, 47, 51, 58, 59, 60/62, 65, 86, 92, 93,  

− dom mieszkalny i stodoła w zespole przy  

ul. Wyszyńskiego 38,  

− dom mieszkalny i dom mieszkalno- 

-gospodarczy przy ul. Wyszyńskiego 40,  

− dom mieszkalno-gospodarczy przy ul. Wy-

szyńskiego 69,  

− willa, ul. Wyszyńskiego 94,  

− zabudowa dworca kolejki elektrycznej,  

ul. Konopnickiej 6,  

− hala produkcyjna ZPL Walim, ul. Kościuszki 

8, 

b) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków 

i ujętych w wykazie zabytków nieruchomych:  

− dopuszcza się przebudowę budynków z za-

chowaniem ich wartości zabytkowych – bry-

ły, pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, 

układu i wystroju elewacji, pierwotnej for-

my stolarki okiennej i drzwiowej i elemen-

tów wnętrza,  

− zakazuje się zmiany wyglądu w sposób nie-

zgodny ze stylem obiektu w zakresie stosowa-

nych materiałów zewnętrznych i kolorystyki, 

− przy remoncie elewacji nakaz odtworzenia 

historycznych podziałów, detalu i kolorów, 

zgodnie z ich pierwowzorem,  

− przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej – nakaz dostosowania do pier-

wotnej historycznej formy oraz podziałów,  

− przy wymianie pokrycia dachu – nakaz za-

chowania lub przywrócenia pierwotnego ro-

dzaju pokrycia w zakresie formy i materia-

łu,  

− przy wymianie zabudowy ze względu na jej 

zły stan techniczny – obowiązek nawiązania 

nową zabudową do usytuowania zabudowy 

wymienianej, do ogólnych gabarytów  

i kształtu bryły wymienianej na nową, z za-

leceniem zachowania charakteru pokrycia 

dachu;  

6) historyczne cmentarze, wpisane do wykazu zabyt-

ków nieruchomych:  

a) cmentarz przy kościele św. Barbary przy ul. 

Wyszyńskiego,  

b) cmentarz komunalny wraz z cmentarzem ofiar 

terroru przy ul. Cmentarnej,  

c) cmentarz ewangelicki (dz. nr 33) przy ul. Wiej-

skiej,  

d) cmentarz poewangelicki (dz. nr 634),  

e) cmentarz parafialny (dz. nr 425, 426) przy  

ul. Żeromskiego.  

Na terenie cmentarzy obowiązują wymogi konser-

watorskie:  

− cmentarze nieużytkowane należy zachować ja-

ko tereny zielone, pocmentarne,  

− należy zaznaczyć w terenie obszar cmentarza 

poprzez ogrodzenie go w sposób trwały funkcję 

ogrodzenia pełnić może zarówno twór sztuczny 

(mur, estetyczne ogrodzenie metalowe) jak 

i naturalny (np. żywopłot),  

− cmentarze należy uporządkować: zachowane 

nagrobki zabezpieczać przed dewastacją i pozo-

stawić na miejscu, ewentualnie utworzyć dla 

nich lapidarium lub zachować je w inny spo-

sób,  

− obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

oraz elementów kubaturowych na terenie przy-

legającym do cmentarzy.  

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych:  

1) w obszarze objętym planem terenami przeznaczo-

nymi do realizacji celów publicznych są: tereny 

dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocni-

czymi, takimi jak: elementy i urządzenia komuni-

kacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni rozdzielają-

cej, itp., tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej 

służące powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, 

obiekty i miejsca związane z prowadzeniem dzia-

łalności usługowej;  

2) przestrzeń publiczną związaną z komunikacją na-

leży wyposażyć w obiekty i urządzenia związane 

z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zieleń towa-

rzyszącą; tereny ogólnodostępnej zieleni urządzo-

nej w obiekty małej architektury, urządzenia służą-

ce rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terenów 
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zielonych takich elementów zagospodarowania, 

które swą wielkością, formą lub kolorystyką po-

wodują dysonans z otoczeniem;  

3) lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni pu-

blicznej, jaką tworzą skrzyżowania ulic powinna 

być poprzedzona opracowaniem projektu 

uwzględniającym spójność przestrzenno-wizualną 

tego układu oraz bezpieczeństwo ruchu;  

4) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-

nach komunikacji obsługującej zabudowę miesz-

kaniową wyklucza się lokalizację urządzeń rekla-

mowych wolno stojących, zarówno na terenie dzia-

łek jak i w przyległym pasie drogowym;  

5) wprowadzanie elementów reklamowych na obiek-

tach budowlanych i ogrodzeniach związanych 

z terenami zabudowy usługowej możliwe jest pod 

warunkiem utrzymania ich w harmonii z otocze-

niem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym 

oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki 

do miejsca usytuowania;  

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu:  

1) dla terenów projektowanej zabudowy ustala się:  

a) oznaczone na rysunku planu linie zabudowy, 

w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku 

planu obowiązują odległości określone w prze-

pisach szczególnych. Oznaczona na rysunku 

planu obowiązująca linia zabudowy dotyczy 

budynków mieszkalnych, dla obiektów gospo-

darczych (w tym garaży) stanowi ona nieprze-

kraczalną linię zabudowy, Obowiązująca 

i nieprzekraczalna linia zabudowy przechodzą-

ca przez lico budynku może zostać przekroczo-

na przez części dodatkowe lub drugorzędne bu-

dynku tj. balkony, schody zewnętrzne, wyku-

sze, okapy, połacie dachowe, przypory, itp.,  

b) linię zabudowy dla nowych obiektów w odle-

głości minimum 8,0 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni wojewódzkiej nr 383 w terenie zabudo-

wanym, 20,0 m w terenie niezabudowanym, 

a w przypadku występowania historycznej linii 

zabudowy, zgodnie z jej przebiegiem,  

c) intensywność zabudowy ustala się w grani-

cach:  

− od 0,2 do 0,8 dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej realizowanej w strefie istnie-

jącej zabudowy na działkach o powierzchni 

do 300 m
2
,  

− od 0,2 do 0,6 dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej realizowanej na działkach 

przeznaczonych pod projektowaną zabudo-

wę o powierzchni od 300 m
2
do 1200 m

2
,  

− od 0,2 do 0,4 dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i mieszkaniowo-rekreacyjnej 

realizowanej na działkach przeznaczonych 

pod projektowaną zabudowę o powierzchni 

powyżej 1200 m
2
,  

− od 0,4 do 1,5 dla zabudowy mieszkaniowej 

(jednorodzinnej i wielorodzinnej) oraz usłu-

gowej nieuciążliwej,  

− od 0,7 do 1,0 dla zabudowy zagrodowej,  

− od 0,8 do 1,2 dla zabudowy usługowej,  

Wskaźnik intensywności zabudowy dotyczy 

sumy powierzchni ogólnej wszystkich działek.  

d) intensywność zabudowy, na terenach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, nie większą niż 

1,0,  

e) maksymalną wysokość projektowanej zabudo-

wy:  

− mieszkaniowej jednorodzinnej – do dwóch 

kondygnacji nadziemnych łącznie z podda-

szem użytkowym (w tym mieszkalnym),  

− mieszkaniowej wielorodzinnej oraz na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

D27.UZ/UT – do trzech kondygnacji nad-

ziemnych łącznie z poddaszem użytkowym, 

− budynków gospodarczych i garaży – jedna 

kondygnacja nadziemna,  

f) możliwe jest częściowe lub całkowite podpiw-

niczenie budynków mieszkalnych,  

g) poziom posadowienia parteru nowych budyn-

ków mieszkalnych 0,3 − 0,5 m ponad poziom 

terenu mierzony przy głównym wejściu do bu-

dynku, 

h) dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bryły 

budynku z wyłączeniem części dodatkowych 

lub drugorzędnych budynku), dwuspadowe lub 

dwuspadowe naczółkowe z możliwością wyko-

nania okien dachowych i lukarn. Wielkość, 

forma oraz układ lukarn powinny być harmo-

nijnie wpasowane w połać dachową. Nachyle-

nie połaci dachowej powyżej 38º. Zaleca się 

pokrycie dachu ceramiczne − matowe, koloru 

czerwonego lub brązowego. Dla budynków go-

spodarczych i inwentarskich nie określa się na-

chylenia i pokrycia połaci dachowych;  

i) minimalny udział powierzchni przeznaczonej 

pod zagospodarowanie biologicznie czynne 

(zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy 

ogrodnicze, itp.) dla:  

− mieszkaniowej jednorodzinnej (realizowanej 

w strefie istniejącej zabudowy na działkach 

o powierzchni do 300 m
2
) – 20% po-

wierzchni działki,  

− mieszkaniowej jednorodzinnej (realizowanej 

na działkach przeznaczonych pod projekto-

waną zabudowę o powierzchni do 800 m
2
) – 

40% powierzchni działki,  

− mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej na 

działkach przeznaczonych pod projektowaną 

zabudowę o powierzchni powyżej 800 m
2
) − 

50% powierzchni działki,  

− mieszkaniowej wielorodzinnej – 30% po-

wierzchni działki,  
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− mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszka-

niowo-rekreacyjnej – 60% powierzchni 

działki,  

− mieszkaniowej (jednorodzinnej i wieloro-

dzinnej) oraz usługowej nieuciążliwej − do 

20% powierzchni działki, ustalenie to nie 

dotyczy zabudowy garażowej na wydzielo-

nych działkach,  

− usługowej – 20% powierzchni działki,  

j) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na 

jednej działce możliwa jest lokalizacja jednego 

budynku mieszkalnego, w którym dopuszcza 

się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych; na terenie działki przeznaczonej 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

możliwa jest lokalizacja obiektów gospodar-

czych związanych funkcjonalnie z przeznacze-

niem terenu (np. garaż wolno stojący lub dobu-

dowany do budynku mieszkalnego), a także 

obiektów małej architektury,  

k) obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby 

miejsc postojowych dla samochodów użytkow-

ników stałych i przebywających czasowo, 

w tym również dla samochodów, z których ko-

rzystają osoby niepełnosprawne, stosownie do 

potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu:  

− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – min. 2 miejsca postojowe stałe wlicza-

jąc w to miejsca garażowe,  

− dla zabudowy usługowej – 1 miejsce posto-

jowe na każde rozpoczęte 50 m
2
 powierzch-

ni użytkowej funkcji usługowej lecz nie 

mniej niż 2 miejsca postojowe,  

− dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej – min. 1,5 miejsca na mieszkanie,  

l) na działkach usługowych należy zapewnić od-

powiednią liczbę miejsc parkingowych dla sa-

mochodów użytkowników stałych i przebywa-

jących czasowo, w tym również miejsca posto-

jowe dla samochodów, z których korzystają 

osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb 

wynikających z przeznaczenia terenu. Część 

miejsc postojowych należy wykonać jako ogól-

nodostępne;  

2) dla zabudowy usługowej uciążliwość związana 

z prowadzoną działalnością nie może przekraczać 

granicy terenu, dla którego użytkownik posiada tytuł 

prawny, a w przypadku usług wbudowanych nie mo-

że wykraczać poza granice lokalu usługowego. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie:  

1) obszar objęty planem położony jest:  

a) w strefie ochrony ujęcia wody ze zbiornika 

„Lubachów” − obowiązują zakazy, nakazy 

i ograniczenia, wynikające z decyzji Urzędu 

Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV− 

−6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,  

b) w granicach projektowanego Specjalnego Ob-

szaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich” – obowiązują zapisy 

ustawy o ochronie przyrody;  

2) część obszaru objętego planem położona jest:  

a) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Góry Bardzkie i Sowie” – obowiązują zakazy 

i zasady zagospodarowania zawarte w rozpo-

rządzeniu nr 25 Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie 

i Sowie”,  

b) w granicach Parku Krajobrazowego Gór So-

wich – obowiązują zakazy zawarte w rozporzą-

dzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia  

15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazo-

wego Gór Sowich oraz rozporządzeniu Woje-

wody Dolnośląskiego Nr 20 z dnia 12 listopada 

2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w spra-

wie Parku Krajobrazowego Gór Sowich;  

3) ochronie przed zabudową podlegają tereny rolni-

czej przestrzeni produkcyjnej i tereny leśne (ozna-

czone na rysunku planu symbolami R i ZL) oraz 

strefy ochronne linii elektroenergetycznej.  

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości objętych planem:  

1) w strefie istniejącej zabudowy nie określa się mi-

nimalnej wielkości działek w wyniku wtórnego 

podziału, dopuszcza się również wydzielanie dzia-

łek bez konieczności zapewnienia dostępu do drogi 

z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania 

działek sąsiednich. Niedopuszczalne jest wydzie-

lenie działek wyłącznie po obrysie budynków 

mieszkalnych wolno stojących z wyłączeniem bu-

dynków gospodarczych i garaży;  

2) na terenach przeznaczonych pod projektowaną 

zabudowę, w zależności od warunków terenowych, 

minimalną powierzchnię działek ustala się na:  

− 800 m
2 

– dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  

− 1200 m
2 

– dla zabudowy mieszkaniowo- 

-usługowej i mieszkaniowo-rekreacyjnej;  

3) na nowych terenach, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami MN i MN/U, przeznaczonych pod 

projektowaną zabudowę dla działek uzyskanych 

w wyniku podziału terenu określa się:  

a) szerokość frontu działek – 25,0 m z tolerancją 

10%. Dopuszcza się inne szerokości frontów 

uzasadnione położeniem działki w stosunku do 

układu komunikacyjnego; dopuszcza się inne 

fronty dla działek narożnych oraz zlokalizowa-

nych na końcu sięgaczy. Dostęp do działek zlo-

kalizowanych na końcu sięgaczy powinien mieć 

nie mniej niż 6,0 m,  

b) kąt 90° (prosty) położenia granic w stosunku do 

pasa drogowego z tolerancją do 15%;  
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c) możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich dzia-

łek,  

4) dopuszcza się scalanie i wykonanie nowego po-

działu terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: D26.MN/U, D27.UZ/UT, D28.MN/U, 

zgodnie z warunkami pkt 3, łącznie z wydziele-

niem dróg wewnętrznych o szerokości w liniach 

rozgraniczających nie mniej niż 8,0 m,  

5) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ogranicza 

się do terenów gdzie obecnie ona występuje, oraz 

która nastąpi w wyniku odtworzenia lub uzupeł-

nień zabudowy istniejącej,  

6) dla zabudowy usługowej i nieuciążliwej działalno-

ści gospodarczej wielkość i forma działki winny 

wynikać z potrzeb inwestora.  

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) na obszarze objętym planem obowiązują ograni-

czenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu tere-

nów wynikające z przepisów szczególnych doty-

czących lokalizacji cmentarzy (oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: C4.67ZC, C1.24ZC, 

C1.25ZC). Odległość cmentarza od zabudowań 

mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły 

żywności, zakładów żywienia zbiorowego, a także 

zakładów przechowujących artykuły żywności 

oraz studzien, źródeł i strumieni służących do 

czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych 

powinna wynosić nie mniej niż 150 m. Natomiast 

dla budynków podłączonych do sieci wodociągo-

wej odległość może być zmniejszona do 50 m, 

zgodnie z oznaczeniem przedstawionym na rysun-

ku planu;  

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: C2.1MN/U, C2.20MN/U, C3.5U/ZP, 

C322.MN/U, ustala się obowiązek zachowania ist-

niejących zalesień;  

3) na obszarze objętym planem występują:  

a) urządzenia melioracyjne – możliwa jest ich 

rozbudowa, przebudowa a także zmiana prze-

biegu sieci,  

b) ujęcia wód, dla których obowiązują warunki 

zagospodarowania określone w przepisach 

szczególnych;  

4) należy zachować wynikającą z przepisów szcze-

gólnych odległość zabudowy od istniejących na-

powietrznych linii średniego napięcia. Ustalenie to 

nie obowiązuje w przypadku jej skablowania.  

5) w obszarze objętym planem nie dopuszcza się 

realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 

o ochronie środowiska mogą zawsze znacząco od-

działywać na środowisko, a także instalacji powo-

dujących znaczne zanieczyszczenie poszczegól-

nych elementów przyrodniczych albo środowiska 

jako całości, oraz inwestycji mogących wymagać 

sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzię-

cia potencjalnie znacząco oddziaływującego na 

środowisko, dla których przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko wykaże ich znaczące 

oddziaływanie (nie dotyczy urządzeń infrastruktu-

ry technicznej).  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się:  

a) ulicami klasy zbiorczej KD−Z, o szerokości 

w liniach rozgraniczających minimum 20,0 m,  

b) ulicami klasy lokalnej KD−L o szerokościach 

w liniach rozgraniczających od 10,0 m dla dróg 

istniejących oraz do 12,0 m dla dróg projekto-

wanych,  

c) ulicami klasy dojazdowej KD−D (w ciągu dróg 

gminnych) o szerokości w liniach rozgranicza-

jących od 7,0 m dla dróg istniejących oraz do 

10,0 m dla dróg projektowanych,  

d) drogami wewnętrznymi (KDW), szerokość 

w liniach rozgraniczających od 6,0 m dla dróg 

istniejących oraz min. 8,0 m dla dróg projekto-

wanych, zgodnie z rysunkiem planu,  

e) istniejącymi drogami gospodarczymi (Dg) – do-

jazdy do terenów rolnych i leśnych;  

f) w liniach rozgraniczających drogi publicznej 

klasy zbiorczej (KD−Z) oraz klasy lokalnej 

(KD−L) dopuszcza się realizację elementów 

i urządzeń związanych z obsługą komunikacji 

zbiorowej,  

g) w liniach rozgraniczających ulic zbiorczych 

(KD−Z) oraz klasy lokalnej (KD−L) ustala się 

przebieg ścieżek rowerowych. Szczegółowy 

przebieg winien być ustalany dla każdej trasy 

indywidualnie uwzględniając warunki lokalne;  

2) obsługa komunikacyjna obszarów przyległych do 

drogi wojewódzkiej nr 383 poprzez istniejące 

skrzyżowania i zjazdy; lokalizacja nowych zjaz-

dów i skrzyżowań po uzgodnieniu z zarządcą dro-

gi;  

3) ustala się kompleksowe projektowanie i realizację 

ulic wraz z uzbrojeniem podziemnym;  

4) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:  

a) ustala się modernizację i rozbudowę infrastruk-

tury technicznej w zakresie:  

− systemu kanalizacji sanitarnej zakończonej 

oczyszczalnią ścieków,  

− systemu wodociągowego,  

− systemu gazowego,  

− urządzeń elektroenergetycznych,  

− modernizacji istniejącego systemu komunika-

cyjnego, rozbudowy systemu komunikacji 

związanej z obsługą projektowanej zabudowy, 

b) w zakresie telekomunikacji – ustala się realizację 

systemów telekomunikacyjnych i teleinforma-

tycznych przewodowych i bezprzewodowych, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

winny być lokalizowane w liniach rozgranicza-

jących dróg na warunkach określonych w prze-
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pisach szczególnych i w porozumieniu z za-

rządcą dróg. W przypadku braku możliwości 

dopuszcza się lokalizację sieci poza liniami 

rozgraniczającymi drogi na warunkach określo-

nych przez właścicieli lub zarządców terenu,  

d) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej:  

− zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 

na warunkach określonych przez zarządcę 

sieci. Przy rozbudowie sieci należy 

uwzględnić wymagania przeciwpożarowe,  

− odprowadzanie ścieków bytowych i komu-

nalnych do sieci kanalizacyjnej zakończonej 

oczyszczalnią ścieków,  

− odprowadzanie wód opadowych do istnieją-

cych cieków na warunkach określonych 

przez ich zarządcę lub do gruntu na terenie 

działki,  

− zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej na warunkach określo-

nych przez jej zarządcę,  

− zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub in-

dywidualnie,  

e) w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadza-

nia ścieków, odprowadzania wód opadowych, 

zaopatrzenia w gaz, w okresie przejściowym 

możliwe są rozwiązania lokalne, obejmujące 

zespoły zabudowy mieszkaniowej lub mieszka-

niowo – usługowej a także pojedyncze budynki. 

Dla terenów położonych w zasięgu istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek 

włączenia się do niej (dotyczy zabudowy istnie-

jącej oraz zabudowy projektowanej),  

f) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

i cieplną dopuszcza się realizację urządzeń wy-

korzystujących odnawialne źródła energii.  

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania 

terenów, o których mowa w § 2, pozostają one 

w dotychczasowym użytkowaniu.  

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą nali-

czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nie-

ruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, w wysokości: 30%.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Walim.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  

Zuzanna Bodurka 
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Załącznik nr 1 arkusz 1A do uchwały nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz 1B do uchwały nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz 1C do uchwały 

nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 

 

 
 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 3120



 

 

 
Załącznik nr 1 arkusz 1D do uchwały nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz 1E do uchwały 

nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz 2 do uchwały  

nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 uchwały nr XIX/ 

/101/2012 Rady Gminy Walim  

z dnia 4 czerwca 2012 r. 
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