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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ 
/358/09 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 jednostki F – Osiedle Skalne 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 
W zwiņzku z uchwaleniem zmiany planu (dla terenu przy ul. Chopina) nie wystņpiņ inwestycje, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/359/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
jednostki F – Osiedle Skalne  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami),  
w zwiņzku z uchwałņ nr XXI/241/08 z dnia 23 wrze-
Ōnia 2008 r. w sprawie przystņpienia do sporzņ-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jednostki F – Osiedle Skal-
ne, po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego przyjňtego przez Radň Miejskņ 
uchwałņ nr XIV/73/99 z dnia 1 paŎdziernika 1999 r., 
Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jednostki F – 
Osiedle Skalne, dotyczņcņ działek nr 701–704 w 
rejonie ulic Skalna –Chopina – Narutowicza (obrňb 
Karpacz-3). 

2. Granice obszaru objňtego zmianņ planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiņcym 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporzņ-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, 
stanowiņcy integralnņ czňŌń zmiany planu; 

2) załņcznik nr 2 – rozstrzygniňcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Őņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

4. Załņcznik nr 2 nie stanowi ustaleŊ zmiany 
planu. 

5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 1 i 2 oraz 
rysunek zmiany planu; 

2) zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

3) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2; 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2 oraz rysunek zmiany planu; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

8) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 
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9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2; 

10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

11) stawki procentowej, słuŐņcej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym – ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział 2. 
6. W obszarze zmiany planu nie wystňpuje po-

trzeba ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego oraz granic i sposobów 
zagospodarowania terenów podlegajņcych ochro-
nie, na podstawie odrňbnych przepisów. 

§ 2. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku zmiany planu sņ obowiņzujņcymi ustale-
niami zmiany planu: 
1) granica obszaru opracowania zmiany planu, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-

czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) oznaczenia literowe terenu z oznaczeniem okre-
Ōlajņcym przeznaczenie podstawowe. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany 
planu niewymienione w ust. 1 pełniņ funkcjň in-
formacyjnņ. 

§ 3. 1. W planie wyznacza siň tereny o nastň-
pujņcym przeznaczeniu podstawowym: 

1) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem 
Z2 F – US, 

2) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone symbolem 
Z2 F – ZP. 

2. Wydzielone tereny o róŐnym przeznaczeniu 
i róŐnych zasadach zagospodarowania opisane  
sņ symbolami literowymi. 

§ 4. Ilekroń w uchwale i na rysunku zmiany 
planu jest mowa o: 
1) rysunku zmiany planu – naleŐy przez to rozu-

mień rysunek zmiany planu stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar  
o okreŌlonym rodzaju przeznaczenia i zagospo-
darowania, wyznaczony na rysunku zmiany 
planu liniami rozgraniczajņcymi, 

3) powierzchni zieleni – naleŐy przez to rozumień 
powierzchniň zieleni urzņdzonej (np. trawniki, 
kwietniki, zakrzewienia i zadrzewienia) na grun-
cie rodzimym i przekształconym, w nasypy  
i wykopy, 

4) wysokoŌci okapu/kalenicy – jest to wysokoŌń 
mierzona w metrach od Ōredniego poziomu te-
renu  
w linii elewacji frontowej od ul. Skalnej. 

Rozdział  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 1. Ustala siň tereny sportu i rekreacji 
oznaczone symbolem Z2 F – US. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 
Z2 F – US zawiera tabela: 

 
 
Tabela: 
 

Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

I Przeznaczenie 
terenu 

1. przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji 

2. przeznaczenie  
uzupełniajņce: 

tereny infrastruktury technicznej 

II Zasady ochrony 
Ōrodowiska  
i przyrody 

1. Minimalny wskaŎnik powierzchni zieleni na terenie winien wynosiń 0,20. 
2. Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usuniňcia naleŐy przyjmowań 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. 
3. 1) Wyznacza siň obszar zieleni wewnňtrznej wyłņczony z lokalizacji obiektów 

budowlanych z wyjņtkiem ŌcieŐek pieszych, obiektów małej architektury, sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej oraz obiektów słuŐņcych bezpieczeŊstwu 
uŐytkowania terenu, ochronie zdrowia ludzi i Ōrodowiska. 

2) Dopuszcza siň zmianň wyznaczonego obszaru zieleni wewnňtrznej, pod na-
stňpujņcymi warunkami: 
a) połoŐenie obszaru zieleni wewnňtrznej wyznaczonego na rysunku planu 

zostanie utrzymane co najmniej w 70%, 
b) minimalna szerokoŌń obszaru zieleni wewnňtrznej wyniesie 10,0 m.  

3) Na obszarach zieleni wewnňtrznej naleŐy zachowań istniejņcņ zieleŊ o walo-
rach Ōrodowiskowych. 
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Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

III Zasady ochrony  
i kształtowania 
ładu przestrzen-
nego, zagospoda-
rowania terenu 
oraz parametry 
kształtowania 
zabudowy 

1. Dopuszcza siň nastňpujņce elementy zagospodarowania: 
1) budynek słuŐņcy wyłņcznie obsłudze sanitarnej i przeznaczeniu podstawo-

wemu, o wielkoŌci nieprzekraczajņcej 50 m2 pow. całkowitej, 
2) terenowe budowle sportu i rekreacji, 
3) urzņdzenia sportu i rekreacji, 
4) zieleŊ urzņdzona, 
5) obiekty małej architektury, 
6) ogrodzenia, mury oporowe, 
7) dojŌcia, 
8) noŌniki reklam i informacji– ukształtowane wg zasad i wzorów miejskiego 

systemu informacji wizualnej/turystycznej,  
9) obiekty infrastruktury technicznej do wysokoŌci nieprzekraczajņcej 1,8 m,  

w tym na wydzielonych działkach, 
10) miejsca postojowe dla samochodów, 
11) miejsca postojowe dla rowerów. 

2. Ustala siň nieprzekraczalnņ linie zabudowy w odległoŌci 6,0 m od linii rozgrani-
czajņcych terenu. 

3. W ukształtowania budynku uwzglňdniń naleŐy nastňpujņce elementy i parametry: 
1) maksymalna wysokoŌń od strony ulicy Skalnej:  

okapu – 4,0 m; kalenicy – 6,0 m, 
2) dach stromy, dwuspadowy, o symetrycznym układzie połaci i kalenicy, spad-
ku połaci: 35–45° i dopuszczalnym pokryciu: dachówkņ koloru czerwonego lub 
łupkiem, lub blachņ płaskņ, w kolorze szarym lub miedzianym, na rņbek stojņ-
cy/listwie, 
3) ukształtowanie elewacji: z materiałów tradycyjnych; dopuszcza siň w oparciu 

o współczesne techniki i rozwiņzania architektoniczne. 
4. Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki kształtowania ogrodzeŊ: 

1) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia, które nie jest czňŌciņ techniczno – uŐyt-
kowņ obiektów sportu i rekreacji – 1,3 m; 

2) wymagane przňsła aŐurowe, o łņcznej powierzchni przeŌwitów nie mniej-
szych niŐ 50% powierzchni przňsła, 

3) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przňsła – metalowe i/lub 
drewniane, 

4) ustalenia punktów a), b) i c) nie dotyczņ murów oporowych o charakterze 
ogrodzeŊ. 

IV Szczególne  
warunki zagospo-
darowania oraz 
ograniczenia 
 w uŐytkowaniu 
terenów,  
w tym zakazy 

1. 1) W granicach terenu wyklucza siň lokalizacjň: 
a) garaŐy, kiosków, barakowozów, kontenerów i namiotów, 
b) ogrodzeŊ betonowych, 
c) wykonanych z prefabrykatów betonowych. 

2) Ustalenie punktu 1) b) dotyczy murów oporowych o charakterze ogrodzeŊ. 

V Szczegółowe 
zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomoŌci 

1. Nie dopuszcza siň podziałów z wyjņtkiem wydzielenia działek na lokalizacjň 
obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Pod urzņdzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siň wydzielenie do działek  
o wielkoŌciach do 25 m2. 

VI Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i uŐytkowania 
terenów 

1. Nie dopuszcza siň nowego tymczasowego zagospodarowania. 

VII Zasady budowy, 
rozbudowy  
i modernizacji 
systemu  
komunikacji 

1. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ od ul. Skalnej i/lub ul. Narutowicza  
w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi. 

2. Dopuszcza siň lokalizacjň maksimum 10 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych. 

VIII Zasady budowy, 
rozbudowy  
i modernizacji 
systemów  
infrastruktury 

1. Ustala siň: 
c) zaopatrzenie w wodň, odbiór Ōcieków bytowych poprzez sieci i urzņdzenia 

komunalne, 
d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci i urzņdzeŊ przedsiňbiorstw energe-

tycznych. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 62 – 6564 – Poz. 947 

 

Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

technicznej 2. Odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej 
zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarzņdcň sieci lub na teren zgodnie  
z przepisami odrňbnymi.  

 
§ 6. 1. Ustala siň tereny zieleni urzņdzonej oznaczone symbolem Z2 F – ZP. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem Z2 F – ZP zawiera tabela: 

Tabela: 
 

Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

I Przeznaczenie 
terenu 

1. przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej  

2. przeznaczenie  
uzupełniajņce: 

tereny infrastruktury technicznej 

II Zasady ochrony 
Ōrodowiska i przy-
rody 

1. Minimalny wskaŎnik powierzchni zieleni na terenie winien wynosiń 0,85. 
2. NaleŐy zachowań zieleŊ wysokņ. Zasady jej ochrony oraz warunki usuniňcia nale-

Őy przyjmowań zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. 
III Zasady ochrony i 

kształtowania 
ładu przestrzen-
nego, zagospoda-
rowania terenu 
oraz parametry 
kształtowania 
zabudowy. 

1. Dopuszcza siň wyłņcznie nastňpujņce elementy zagospodarowania: 
1) zieleŊ urzņdzona, 
2) obiekty małej architektury, w tym ogrodzenia, mury oporowe, 
3) ŌcieŐki piesze, 
4) oŌwietlenie parkowe, 
5) do 5 miejsc postojowych przyulicznych dla samochodów osobowych. 

IV Szczególne wa-
runki zagospoda-
rowania  

1. 1) Wyklucza siň lokalizacjň ogrodzeŊ betonowych. 
2) Ustalenie punktu 1 nie dotyczy murów oporowych o charakterze ogrodzeŊ. 

V Szczegółowe 
zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomoŌci 

1. Nie dopuszcza siň podziałów z wyjņtkiem wydzielenia działek na lokalizacjň 
obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Pod urzņdzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siň wydzielenie działki  
o wielkoŌci do 25 m2. 

VI Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i uŐytkowania 
terenów 

1. Nie dopuszcza siň nowego tymczasowego zagospodarowania. 

VII Zasady budowy, 
rozbudowy i mo-
dernizacji syste-
mów infrastruktu-
ry technicznej 

1. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci i urzņdzeŊ przedsiňbiorstw 
energetycznych. 

2. Odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej 
zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarzņdcň sieci lub na teren zgodnie  
z przepisami odrňbnymi.  

 
§ 7. Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ na-

liczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30%. 

Rozdział  3 

Przepisy końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Karpacza. 

§ 9. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej:  
Lucjan Szpila 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/ 
/359/09 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ 
/359/09 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki  
F – Osiedle Skalne 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

1. W zwiņzku z uchwaleniem zmiany planu (terenu przy ul. Chopina i Narutowicza) wystņpi koniecz-
noŌń budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego – boiska osiedlowego wraz z infrastrukturņ towarzyszņcņ. 

2. Inwestycje, o których mowa w pkt 1, finansowane bňdņ z budŐetu gminy. Nie wyklucza siň moŐ-
liwoŌci współfinansowania wyŐej wymienionych zadaŊ ze Ōrodków zewnňtrznych, w tym pozyskiwanych 
z funduszy Unii Europejskiej. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/360/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
jednostki A – Centrum Karpacza  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami), w zwiņzku z uchwałņ nr XXI/222/08 
Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 wrzeŌnia 2008 
r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jednostki A – Centrum Karpacza, po 
stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przyjňtego przez Radň Miejskņ 
uchwałņ nr XIV/73/99 z dnia 1 paŎdziernika 1999 r., 
Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jednostki A – 
Centrum Karpacza, obejmujņcej teren przy  
ul. Gimnazjalnej i LeŌnej w Karpaczu. 

2. Granice obszaru objňtego zmianņ planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiņcym 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporzņ-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, 
stanowiņcy integralnņ czňŌń zmiany planu; 

2) załņcznik nr 2 – rozstrzygniňcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Őņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

4. Załņcznik nr 2 nie stanowi ustaleŊ zmiany pla-
nu. 

5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz 
rysunek zmiany planu; 

2) zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział 2; 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz zagospodarowania terenu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2 oraz rysunek zmiany planu; 

7) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

8) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2; 


