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UCHWAŁA NR XLII/501/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

 z dnia 19 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady 
Miejskiej w Świdnicy nr XXX/386/09 z dnia 27 mar-
ca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ul. Par-
kowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej oraz po 
stwierdzeniu zgodności ze zmianą studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Świdnicy uchwaloną uchwałą 
nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 
3 lipca 2009r. uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1.  Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmań-
skiej, zwana dalej planem, obejmuje obszar przed-
stawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stano-
wiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

2.  W planie określa się:  
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;  

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów, i wskaźniki 
intensywności zabudowy;  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy;  

9)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

10)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
3.  W planie nie określa się:  

1)  zasad ochrony dóbr kultury współczesnej − ze 
względu na brak takich dóbr kultury;  

2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych − ze wzglę-
du na brak takich terenów i obiektów;  

3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów − ze 
względu na brak potrzeby takiego zagospoda-
rowania.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

1)  akcent architektoniczny – część obiektu bu-
dowlanego, która dzięki swojej formie koncen-
truje uwagę obserwatorów;  

2)  dominanta – obiekt budowlany lub jego część, 
która koncentruje uwagę obserwatorów, ze 
względu na swoją wysokość, wielkość lub wy-
różniającą formę architektoniczną;  

3)  infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
płownicze, telekomunikacyjne oraz inne po-
dobne;  

4)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca fragment terenu, na wyłącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków, li-
nia ta nie dotyczy podziemnych części obiek-
tów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami 
i wjazdami do budynków, elementów odwod-
nienia, elementów wystroju elewacji, ramp, 
klatek schodowych i innych podobnych ele-
mentów budynków, których zasięg może być 
ograniczony w ustaleniach planu;  

5)  obiekt szczególny – fontanny, pomniki, rzeź-
by, formy plastyczne, obiekty symboliczne 
i inne podobne do nich obiekty;  

6)  obiekt towarzyszący – obiekt integralnie zwią-
zany z daną kategorią przeznaczenia, uzupeł-
niający jej funkcję;  

7)  obowiązująca linia zabudowy – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być usy-
tuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej 
ściany budynku, o ile ustalenie dla terenów 
nie stanowią inaczej;  

8)  obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 
zewnętrznym obrysem na poziomie terenu;  

9)  przeznaczenie – funkcja terenu identyfikowa-
na przez obiekty z kategorii przeznaczenia te-
renu lub grup kategorii przeznaczenia terenu, 
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które jako jedyne są dopuszczone na danym 
terenie;  

10)  szczególne wymagania architektoniczne – 
wymóg wysokiego poziomu estetycznego na-
kładany na planowaną zabudowę i zagospo-
darowanie oraz obowiązek podwyższania po-
ziomu estetycznego zabudowy i zagospoda-
rowania istniejącego;  

11)  teren – część obszaru objętego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
na symbolem;  

12)  trasa rowerowa − czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpiecz-
ny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowe, 
ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pa-
sy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej 
prędkości, ulice w strefach zamieszkania, dro-
gi wewnętrzne oraz inne podobne;  

13)  wskaźnik zabudowy – wartość stosunku po-
wierzchni zabudowy rzutu przyziemia budyn-
ków, zlokalizowanych na działce lub terenie do 
powierzchni działki lub terenu;  

14)  wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona 
część terenu, na której obowiązuje inny zbiór 
ustaleń niż na pozostałej części terenu.  

§ 3. 1.  Integralną częścią planu jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2.  Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  granice obszaru objętego planem;  
2)  linie rozgraniczające tereny;  
3)  granice wydzieleń wewnętrznych;  
4)  symbole terenów;  
5)  symbole wydzieleń wewnętrznych;  
6)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
7)  obowiązujące linie zabudowy;  
8)  miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy;  
9)  granice strefy ochrony konserwatorskiej;  

10)  granice strefy ochrony konserwatorskiej za-
bytków archeologicznych;  

11)  obiekty objęte ochroną konserwatorską;  
12)  szpaler drzew o obowiązującym usytuowaniu.  

3.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały.  

4.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowi załącznik  
nr 3 do uchwały.  

§ 4. 1.  Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu:  

1)  biura – należy przez to rozumieć budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działalność 
związaną z zarządzaniem, działaniem organi-
zacji, doradztwem, finansami, ubezpieczenia-
mi, projektowaniem, obsługą nieruchomości, 
wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem 
interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, 
archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, 
reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług 
turystycznych poza udzielaniem noclegów, 
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, in-

formatyką, przygotowywaniem programów 
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem 
przesyłek, administracją, wymiarem sprawie-
dliwości, zarządzaniem obroną narodową, po-
licją, strażą pożarną i służbami ochrony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a także podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach należących do innych kategorii prze-
znaczenia terenu;  

2)  ciągi piesze;  
3)  ciągi pieszo-rowerowe;  
4)  drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-

zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wró-
żek i astrologów, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

5)  drogi wewnętrzne;  
6)  edukacja – należy przez to rozumieć przed-

szkola i szkoły wraz obiektami towarzyszący-
mi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;  

7)  gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące dzia-
łalności kateringowej, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

8)  handel detaliczny małopowierzchniowy – na-
leży przez to rozumieć obiekty służące sprze-
daży detalicznej, przystosowane do przyjmo-
wania klientów o powierzchni sprzedaży do 
2000 m2 oraz punkty sprzedaży zakładów, gier 
losowych, loteryjnych i zakładów sportowych, 
wraz z obiektami towarzyszącymi nienależą-
cymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, 
z wyłączeniem stacji paliw;  

9)  hotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, 
w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, 
schroniska turystyczne, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

10)  kryte urządzenia sportowe − należy przez to 
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami 
towarzyszącymi, nienależącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

11)  magazyny i handel hurtowy − należy przez to 
rozumieć obiekty służące do składowania, sor-
towania, konfekcjonowania, sprzedaży hurto-
wej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towa-
rów, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wy-
łączeniem giełd towarowych, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

12)  mieszkania towarzyszące − należy przez to 
rozumieć części budynków niemieszkalnych, 
w których znajdują się nie więcej niż 2 miesz-
kania;  

13)  obiekty do parkowania − należy przez to ro-
zumieć samodzielny budynek lub budowlę,  
w tym w szczególności parking terenowy 
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otwarty, a także części wbudowane w budow-
lę lub budynek przeznaczone do przechowy-
wania pojazdów samochodowych;  

14)  obiekty imprez plenerowych − należy przez to 
rozumieć obiekty przystosowane do organi-
zowania imprez poza budynkami, w tym amfi-
teatry, wraz z obiektami towarzyszącymi,  
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innych kategorii przeznaczenia terenu;  

15)  obiekty kongresowe i konferencyjne – należy 
przez to rozumieć obiekty kongresowe i konfe-
rencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

16)  obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiekty, w których prowa-
dzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupeł-
niające, w tym kursy i szkolenia, oraz działal-
ność wspomagająca proces nauczania, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, w tym szkoły, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

17)  obiekty lecznictwa zwierząt;  
18)  obiekty naukowe i badawcze − należy przez to 

rozumieć obiekty, w których prowadzi się dzia-
łalność naukową lub badawczą, w tym labora-
toria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

19)  obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

20)  obiekty sakralne – należy przez to rozumieć 
świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych 
wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym ka-
plice, plebanie, domy parafialne i kateche-
tyczne, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;  

21)  obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć 
obiekty takie jak myjnie, stacje diagnostyki po-
jazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty 
do nich podobne, nie należące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

22)  ogrody działkowe;  
23)  place zabaw;  
24)  place;  
25)  poradnie medyczne – należy przez to rozu-

mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, 
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dia-
liz, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje 
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety pa-
ramedyczne, a także obiekty do nich podobne 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

26)  pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki, wyspecja-
lizowane do potrzeb tworzenia utworów arty-
stycznych, a także obiekty do nich podobne 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

27)  pracownie medyczne − należy przez to rozu-
mieć pracownie diagnostyki medycznej, prote-
tyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie 
ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku 
kostnego, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

28)  produkcja − należy przez to rozumieć obiekty 
związane z prowadzeniem działalności wy-
twórczej wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

29)  produkcja drobna – należy przez to rozumieć 
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, 
lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne 
i tym podobne, w tym obiekty przystosowane 
do przyjmowania klientów wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

30)  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów − 
należy przez to rozumieć obiekty służące prze-
twarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów z wy-
jątkiem oczyszczalni ścieków;  

31)  rozrywka – należy przez to rozumieć dyskote-
ki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, 
kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

32)  skwery;  
33)  stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe;  
34)  stacje telekomunikacji komórkowej – należy 

przez to rozumieć stacje bazowe telefonii ko-
mórkowej oraz antenowe wieże, maszty 
i konstrukcje wsporcze dla telefonii komórko-
wej wraz z obiektami towarzyszącymi nienale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu;  

35)  stacje transformatorowe;  
36)  terenowe urządzenia sportowe – należy przez 

to rozumieć nie kryte urządzenia do uprawia-
nia sportu wraz z obiektami towarzyszącymi 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

37)  uczelnie wyższe;  
38)  ulice;  
39)  urządzenia kanalizacyjne − należy przez to 

rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, 
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia;  

40)  urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, kabiny telefoniczne a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

41)  urządzenia wodociągowe – należy przez to 
rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

42)  usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, rymar-
skich, fotograficznych, introligatorskich, poli-
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graficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-
skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 
pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punk-
ty napraw artykułów użytku osobistego i użyt-
ku domowego, studia wizażu i odchudzania, 
łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pral-
nie, punkty wynajmu i wypożyczania, a także 
obiekty do nich podobne nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

43)  widowiskowe obiekty kultury – należy przez 
to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale 
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, 
kabarety, planetaria, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podobne 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

44)  wieże widokowe - należy przez to rozumieć 
obiekty służące do obserwacji widoków wraz 
z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do 
innej kategorii przeznaczenia terenu;  

45)  wystawy i ekspozycje – należy przez to rozu-
mieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

46)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 
należy przez to rozumieć budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierający więcej niż 2 miesz-
kania lub ich zespół, a także części budynków 
niemieszkalnych, w których znajdują się wię-
cej niż 2 mieszkania wraz z obiektami towarzy-
szącymi nie należącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu;  

47)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego - na-
leży przez to rozumieć obiekty czasowego za-
mieszkiwania uczniów, studentów i pracowni-
ków, w tym internaty, bursy, domy studenckie 
i asystenckie, wraz z obiektami towarzyszący-
mi, a także obiekty do nich podobne, nie nale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

48)  zieleń parkowa;  
49)  żłobki.  

2.  Ustala się następujące grupy kategorii 
przeznaczenia terenu:  

1)  infrastruktura drogowa − grupa obejmuje na-
stępujące kategorie:  
a)  place,  
b)  drogi wewnętrzne,  
c)  ciągi piesze,  
d)  ciągi pieszo-rowerowe,  
e)  obiekty do parkowania; 

2)  urządzenia infrastruktury technicznej − grupa 
obejmuje następujące kategorie:  
a)  stacje transformatorowe,  
b)  stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe,  
c)  urządzenia wodociągowe,  
d)  urządzenia kanalizacyjne,  
e)  urządzenia telekomunikacyjne;  

3)  usługi nauki − grupa obejmuje następujące 
kategorie:  
a)  edukacja,  
b)  obiekty kształcenia dodatkowego,  
c)  uczelnie wyższe,  
d)  obiekty naukowe i badawcze;  

4)  usługi kultury − grupa obejmuje następujące 
kategorie:  

a)  widowiskowe obiekty kultury,  
b)  obiekty upowszechniania kultury,  
c)  wystawy i ekspozycje,  
d)  obiekty kongresowe i konferencyjne,  
e)  obiekty sakralne;  

5)  usługi podstawowe − grupa obejmuje nastę-
pujące kategorie:  
a)  handel detaliczny małopowierzchniowy,  
b)  gastronomia,  
c)  drobne usługi rozrywki,  
d)  usługi drobne,  
e)  pracownie artystyczne,  
f)  biura,  
g)  kryte urządzenia sportowe,  
h)  produkcja drobna;  

6)  usługi sportu − grupa obejmuje następujące 
kategorie:  
a)  kryte urządzenia sportowe,  
b)  terenowe urządzenia sportowe,  
c)  obiekty imprez plenerowych;  

7)  usługi turystyki − grupa obejmuje następują-
ce kategorie:  
a)  hotele,  
b)  gastronomia,  
c)  rozrywka,  
d)  drobne usługi rozrywki,  
e)  obiekty upowszechniania kultury,  
f)  biura;  

8)  usługi uliczne − grupa obejmuje następujące 
kategorie:  
a)  handel detaliczny małopowierzchniowy,  
b)  gastronomia;  

9)  usługi zdrowia − grupa obejmuje następujące 
kategorie:  
a)  żłobki,  
b)  poradnie medyczne,  
c)  pracownie medyczne,  
d)  obiekty lecznictwa zwierząt;  

10)  zamieszkiwanie − grupa obejmuje następują-
ce kategorie:  
a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
b)  mieszkania towarzyszące,  
c)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;  

11)  zieleń − grupa obejmuje następujące katego-
rie:  
a)  zieleń parkowa,  
b)  skwery,  
c)  place zabaw,  
d)  terenowe urządzenia sportowe.  
3.  Na każdym terenie dopuszcza się zieleń, 

obiekty szczególne, małą architekturę i urządzenia 
budowlane towarzyszące kategoriom przeznacze-
nia dopuszczonym na tym terenie.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 5. 1.  Dopuszcza się sytuowanie budynku 
w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpo-
średnio przy tej granicy, na zasadach określonych 
w przepisach szczególnych.  

2.  Obiekty o przeznaczeniu produkcja drobna 
nie mogą mieć powierzchni użytkowej większej niż 
100 m2.  

3.  W zakresie lokalizacji urządzeń reklamo-
wych ustala się:  
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1)  nie dopuszcza się wolno stojących trwale zwią-
zanych z gruntem urządzeń reklamowych, 
z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolami 
2UO, 3UO i 5US-ZP;  

2)  urządzenia reklamowe sytuowane na elewa-
cjach budynków objętych ochroną, o których 
mowa w § 9 ust. 2, nie mogą zajmować więcej 
niż 20% powierzchni danej elewacji.  

4.  Nie dopuszcza się ogrodzeń o monolitycz-
nych przęsłach wykonanych z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych.  

5.  Nie dopuszcza się wznoszenia nowych sa-
modzielnych obiektów do parkowania w postaci 
garaży boksowych.  

6.  Nie dopuszcza się stacji telekomunikacji 
komórkowej w całym obszarze planu.  

§ 6. 1.  Dopuszcza się scalenia i podziały nie-
ruchomości.  

2.  Dopuszcza się wydzielenie działek budow-
lanych wyłącznie z bezpośrednim dostępem do 
drogi publicznej lub wewnętrznej.  

§ 7. 1.  Dopuszcza się następujące rodzaje da-
chów:  
1)  dachy płaskie, o kącie nachylenia połaci da-

chowych nie przekraczającym 12o;  
2)  dachy strome:  

a)  dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia po-
łaci dachowych powyżej 12o;  

b)  kopulaste, hełmowe, walcowe, beczkowe 
i temu podobne.  

2.  W przypadku stosowania dachów płaskich 
budynków ustala się obowiązek stosowania 
zwieńczeń, w postaci gzymsu lub attyki w elewacji 
frontowej i elewacji przyległej do drogi publicznej.  

§ 8. 1.  Tereny oznaczone symbolami  
1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 1MW-U/4 i 1MW-
U/5 należą do terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgod-
nie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 
w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku.  

2.  Tereny oznaczone symbolami 2UO, 3UO 
i 5US-ZP należą do terenów zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska, w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku.  

§ 9. 1.  Ustala się strefę ochrony konserwator-
skiej, na obszarze wskazanym na rysunku planu, 
w której obowiązuje dostosowanie nowej zabudo-
wy do historycznej kompozycji przestrzennej 
w zakresie skali zabudowy z nawiązaniem współ-
czesnej architektury do charakteru zabudowy hi-
storycznej.  

2.  Obejmuje się ochroną konserwatorską 
obiekty oznaczone na rysunku planu.  

3.  W odniesieniu do obiektów, o których mo-
wa w ust. 2, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem B z robót budowlanych dopuszcza się:  
1)  przebudowę;  
2)  remont;  
3)  montaż na obiekcie;  
4)  rozbiórkę pod warunkiem rekonstrukcji histo-

rycznych form elewacji i ukształtowania dachu.  

4.  W odniesieniu do obiektów, o których mo-
wa w ust. 3, obowiązuje:  
1)  zachowanie historycznej bryły i pierwotnego 

ukształtowania dachu, a także ich odtworzenie 
w przypadku odbudowy budynku, które do-
puszcza się w pierwotnym usytuowaniu;  

2)  zachowanie układu, podziałów i historycznego 
wystroju elewacji, a także ich odtworzenie 
w przypadku wykonywania remontu lub odbu-
dowy elewacji;  

3)  zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej 
i drzwiowej, a także ich odtworzenie w przypad-
ku wymiany stolarki lub odbudowy elewacji;  

4)  wykorzystanie historycznych materiałów ze-
wnętrznych elewacji i jej kolorystyki, a także ich 
odtworzenie w przypadku wykonywania remon-
tu lub odbudowy elewacji;  

5)  zachowanie historycznego rodzaju pokrycia 
dachu w zakresie formy i materiału, a także jego 
odtworzenie w przypadku odbudowy lub wy-
miany pokrycia dachu.  

5.  W odniesieniu do obiektów, o których mo-
wa w ust. 2, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem E z robót budowlanych dopuszcza się:  
1)  przebudowę;  
2)  remont;  
3)  montaż na obiekcie;  
4)  rozbudowę, w tym w szczególności nadbudo-

wę;  
5)  rozbiórkę pod warunkiem rekonstrukcji histo-

rycznych form elewacji.  
6.  W odniesieniu do obiektów, o których mo-

wa w ust. 5, obowiązuje:  
1)  zachowanie układu, podziałów i historycznego 

wystroju elewacji, a także ich odtworzenie 
w przypadku wykonywania remontu lub odbu-
dowy elewacji;  

2)  zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej 
i drzwiowej, a także ich odtworzenie w przypad-
ku wymiany stolarki lub odbudowy elewacji, 
przy czym dla części dobudowanych lub nad-
budowanych dopuszcza się materiały inne;  

3)  wykorzystanie historycznych materiałów ze-
wnętrznych elewacji i jej kolorystyki, a także ich 
odtworzenie w przypadku wykonywania remon-
tu lub odbudowy elewacji, przy czym dla części 
dobudowanych lub nadbudowanych dopuszcza 
się materiały inne.  

§ 10. 1.  Ustala się strefę ochrony konserwa-
torskiej zabytków archeologicznych obejmującą 
obszar wskazany na rysunku planu.  

2.  Zakres ochrony obejmuje zabytki archeolo-
giczne.  

3.  W obrębie strefy, o której mowa w ust. 1, 
w przypadku wykonywania prac ziemnych, obo-
wiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych 
za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabyt-
ków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4.  W przypadku lokalizacji obiektów podziem-
nych należy uwzględnić uwarunkowania archeolo-
giczne.  

§ 11. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące parkowania pojazdów:  
1)  obowiązują miejsca parkingowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczególnym 
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kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej 
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wskaźnikami:  
a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie,  
b)  dla zabudowy zamieszkania zbiorowego – 

1 miejsce parkingowe na 10 miejsc użytko-
wych,  

c)  dla biur i obiektów kongresowych i konfe-
rencyjnych – 1 miejsce parkingowe na 50 m2 
powierzchni użytkowej,  

d)  dla gastronomii, rozrywki, obiektów upo-
wszechniania kultury, wystaw i ekspozycji, 
poradni medycznych, pracowni medycznych, 
obiektów lecznictwa zwierząt, obiektów 
kształcenia dodatkowego − 1 miejsce parkin-
gowe na 30 m2 powierzchni użytkowej,  

e)  dla widowiskowych obiektów kultury – 
1 miejsce parkingowe na 6 miejsc dla wi-
dzów,  

f)  dla żłobków i edukacji – 1 miejsce parkingo-
we na 1 oddział,  

g)  dla uczelni wyższych – 1 miejsce parkingowe 
na 8 stanowisk pracy i 1 miejsce parkingowe 
na 30 miejsc dla studentów,  

h)  dla obiektów naukowych i badawczych – 
1 miejsce parkingowe na 5 stanowisk pracy,  

i)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego − 1 miejsce parkingowe na 40 m2 po-
wierzchni sprzedaży, jednak nie mniej niż 
2 miejsca postojowe na 1 sklep,  

j)  dla hoteli, z wyjątkiem schronisk – 1 miejsce 
parkingowe na 3 miejsca noclegowe,  

k)  dla produkcji – 1 miejsce parkingowe na 
3 stanowiska pracy,  

l)  dla magazynów i handlu hurtowego – 
1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni 
użytkowej,  

m)  dla krytych i terenowych urządzeń sporto-
wych − 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc 
użytkowych;  

2)  miejsca parkingowe, o których mowa w pkt 1, 
należy usytuować na terenie, na którym usytu-
owany jest obiekt, któremu te miejsca towarzy-
szą o ile ustalenia dla terenów nie stanowią in-
aczej.  

§ 12. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące infrastruktury technicznej:  
1)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
2)  infrastrukturę techniczną zaleca się prowadzić 

w liniach rozgraniczających ulic;  
3)  zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie 

z sieci wodociągowej, z zachowaniem przepi-
sów przeciwpożarowych;  

4)  odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-
cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;  

5)  odprowadzenie wód opadowych dopuszcza się 
do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej;  

6)  sieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako 
podziemne;  

7)  sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wy-
łącznie jako podziemne;  

8)  linie kablowe sieci telekomunikacyjnej dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne.  

§ 13. Następujące tereny ustala się jako obsza-
ry przeznaczone na realizację inwestycji celu pu-
blicznego:1KD-L, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 
6KD-D, 7KD-P, 2UO, 3UO, 5US-ZP, 7ZP. 

§ 14. Określa się wysokość stawki procento-
wej, na podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla:  
1)  terenów oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-D, 

3KD-D, 4KD-D,5KD-D, 6KD-D, 7KD-P, 2UO, 3UO, 
7ZP na 0,1%;  

2)  pozostałych terenów na 3%.  

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów  

§ 15. 1.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 
1MW-U/4 i 1MW-U/5 ustala się następujące prze-
znaczenie:  

1)  zamieszkiwanie;  
2)  usługi podstawowe;  
3)  obiekty upowszechniania kultury;  
4)  wystawy i ekspozycje;  
5)  obiekty kształcenia dodatkowego;  
6)  usługi zdrowia;  
7)  hotele;  
8)  zieleń;  
9)  ogrody działkowe, z zastrzeżeniem ust. 2;  

10)  obsługa pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 3;  
11)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
12)  infrastruktura drogowa.  

2.  Ogrody działkowe dopuszcza się wyłącznie 
na terenie 1MW-U/4 i 1MW-U/5.  

3.  Obsługę pojazdów dopuszcza się wyłącznie 
na terenie 1MW-U/2 w wydzieleniu wewnętrznym, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem (OP).  

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu i ukształtowania zabudowy:  

1)  przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt od 
2 do 6 dopuszcza się wyłącznie w lokalach 
użytkowych w budynkach mieszkalnych z wy-
jątkiem obszaru wydzielenia wewnętrznego 
oznaczonego symbolem (H), znajdującego się 
w terenie 1MW-U/1 gdzie dopuszczalne są 
również budynki usługowe wolno stojące;  

2)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
wyznaczone na rysunku planu;  

3)  ustala się obowiązujące linie zabudowy, wy-
znaczone na rysunku planu;  

4)  w obowiązujących liniach zabudowy nie do-
puszcza się sytuowania budynków gospodar-
czych towarzyszących zabudowie, ani samo-
dzielnych obiektów do parkowania;  

5)  wymiar pionowy budynków, sytuowanych 
w obowiązujących liniach zabudowy, mierzo-
ny od poziomu terenu do dolnej krawędzi 
gzymsu wieńczącego lub okapu lub poziomu 
pokrycia dachu, nie może być mniejszy niż 
8 m, z zastrzeżeniem pkt 6;  

6)  wymiar pionowy budynków, sytuowanych 
w obowiązujących liniach zabudowy na tere-
nie 1MW-U/1 w obszarze wydzielenia we-
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wnętrznego oznaczonego symbolem (H), mie-
rzony od poziomu terenu do dolnej krawędzi 
gzymsu wieńczącego lub okapu lub poziomu 
pokrycia dachu, nie może być mniejszy niż 
5 m;  

7)  na terenach oznaczonych symbolami 1MW-
U/1 i 1MW-U/4 ustala się:  
a)  dopuszcza się wyłącznie dachy strome, 

o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2,  
b)  wymiar pionowy budynku lub budowli 

przekrytej dachem, mierzony od poziomu 
terenu do najwyżej położonej krawędzi da-
chu, lub najwyższego punktu zbiegu połaci 
dachowych, nie może być większy niż 19 m 
z zastrzeżeniem lit. d,  

c)  liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie może przekraczać 5, z zastrzeżeniem  
lit. d,  

d)  w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
symbolem (H), znajdującym się w terenie 
oznaczonym symbolem 1MW-U/1 ustala 
się:  
− wymiar pionowy budynku lub budowli 

przekrytej dachem, mierzony od pozio-
mu terenu do najwyżej położonej kra-
wędzi dachu, lub najwyższego punktu 
zbiegu połaci dachowych, nie może być 
większy niż 12 m,  

− liczba nadziemnych kondygnacji budyn-
ków nie może przekraczać 3;  

8)  na terenach oznaczonych symbolami: 1MW-
U/2, 1MW-U/3 ustala się:  
a)  wymiar pionowy budynku lub budowli 

przekrytej dachem, mierzony od poziomu 
terenu do najwyżej położonej krawędzi da-
chu, lub najwyższego punktu zbiegu połaci 
dachowych, nie może być większy niż:  
− 16 m, w przypadku dachów płaskich, 

o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 
z zastrzeżeniem lit. c,  

− 19 m, w przypadku dachów stromych, 
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, 
z zastrzeżeniem lit. c;  

b)  liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie może przekraczać:  
− 4, w przypadku budynków o dachach 

płaskich, o których mowa w § 7 ust. 1 − 
pkt 1, z zastrzeżeniem lit. c,  

− 5, w przypadku budynków o dachach 
stromych, o których mowa w § 7 ust. 1 
pkt 2, z zastrzeżeniem lit. c;  

c)  w zakresie wysokości i liczby kondygnacji 
obiektów objętych ochroną konserwator-
ską, oznaczonych symbolem B obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9 ust. 4;  

9)  na terenie oznaczonym symbolem 1MW-U/5 
ustala się:  
a)  dopuszcza się wyłącznie dachy strome, 

o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2,  
b)  wymiar pionowy budynku lub budowli 

przekrytej dachem mierzony od poziomu 
terenu do najwyżej położonej krawędzi da-
chu, lub najwyższego punktu zbiegu połaci 
dachowych, nie może być większy niż  
16 m,  

c)  liczba nadziemnych kondygnacji budynków 
nie może przekraczać 4;  

10)  na terenach, o których mowa w ust. 1, wskaź-
nik zabudowy działki budowlanej nie może 
przekraczać 0,45 przy czym ustalenie to nie 
obowiązuje dla obiektów z grup kategorii prze-
znaczenia terenu: urządzenia infrastruktury 
technicznej i infrastruktura drogowa, a także 
działek zabudowanych, dla których wskaźnik 
ten jest przekroczony z zastrzeżeniem pkt 13;  

11)  dla działek, których wskaźnik zabudowy działki 
budowlanej przekracza 0,45 ustala się zakaz 
powiększania powierzchni terenu zabudowa-
nego;  

12)  na terenach, o których mowa w ust. 1, co 
najmniej 30% powierzchni działki budowlanej 
musi stanowić teren biologicznie czynny, przy 
czym ustalenie to nie obowiązuje dla obiektów 
z grup kategorii przeznaczenia terenu: urzą-
dzenia infrastruktury technicznej i infrastruktu-
ra drogowa, a także działek w całości zabudo-
wanych;  

13)  na terenie oznaczonym symbolem 1MW-U/1 
ustala się:  
a)  jako okładzinę zewnętrzną elewacji budyn-

ków dopuszcza się wyłącznie następujące 
materiały:  
− elewacyjna cegła lub płytki klinkierowe,  
− szkło lub inne materiały transparentne,  
− drewno,  
− kamień,  
− tynk lub beton,  
przy czym obowiązuje zastosowanie ele-
wacyjnej cegły lub płytek klinkierowych na 
co najmniej 20% powierzchni elewacji usy-
tuowanej w obowiązujących liniach zabu-
dowy,  

b)  obowiązek usytuowania skweru w wydzie-
leniu wewnętrznym oznaczonym symbo-
lem (Z), 

c)  obowiązek zachowania i uzupełnienia szpa-
leru drzew w miejscu wskazanym na ry-
sunku planu poprzez sukcesywną wymianę 
w przyszłości na gatunki szlachetne;  

14)  na terenie oznaczonym symbolem 1MW-U/2 
ustala się:  
a)  obowiązek usytuowania skwerów w wy-

dzieleniach wewnętrznych oznaczonych 
symbolem  (Z), 

b)  obowiązuje usytuowanie na terenie ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego umożli-
wiającego połączenie ul. Siennej i ul. Het-
mańskiej, w przebiegu orientacyjnie wska-
zanym na  rysunku planu;  

15)  na terenach oznaczonych symbolami 1MW-
U/4 i 1MW-U/5 ustala się obowiązek usytu-
owania akcentów architektonicznych na bu-
dynkach wznoszonych w wydzieleniach we-
wnętrznych oznaczonych symbolem (H). 
5.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące sys-
temu transportowego:  
1)  dojazd do:  

a)  terenu 1MW-U/1 dopuszcza się wyłącznie od 
terenów 1KD-L, 3KD-D, 4KD-D i ulicy Het-
mańskiej,  
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b)  terenu 1MW-U/2 dopuszcza się wyłącznie od 
terenu 6KD-D oraz ulicy Wrocławskiej,  

c)  terenu 1MW-U/3 dopuszcza się wyłącznie od 
terenu 6KD-D oraz ulicy Wrocławskiej,  

d)  terenu 1MW-U/4 dopuszcza się wyłącznie od 
ulicy Wrocławskiej, z zastrzeżeniem lit. f,  

e)  terenu 1MW-U/5 dopuszcza się wyłącznie od 
ulicy Wrocławskiej poprzez teren 1MW-U/4 
z zastrzeżeniem lit. f,  

f)  dojazd do ogrodów działkowych dopuszcza 
się od terenu 6KD-D przez teren 8KS oraz od 
ulicy Wrocławskiej i od ulicy Łącznej;  

2)  na terenie 1MW-U/4 obowiązuje droga we-
wnętrzna lub jezdnia łącząca ulicę Wrocławską 
z terenem 1MW-U/5;  

3)  drogi wewnętrzne na terenach, o których mowa 
w ust. 1 muszą odpowiadać parametrom dróg 
klasy dojazdowej, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi dotyczącymi dróg publicznych;  

4)  dla obiektów istniejących na terenie 1MW-U/3 
a na terenie 1MW-U/2 dla obiektów istniejących 
i dla budynku, sytuowanego na obowiązującej 
linii zabudowy przy ul. Wrocławskiej, nie obo-
wiązują ustalenia dotyczące parkowania pojaz-
dów samochodowych określone w §11.  

§ 16. 1.  Dla terenu usług oświaty, oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 2UO ustala się 
następujące przeznaczenie:  
1)  usługi nauki;  
2)  usługi sportu;  
3)  usługi kultury;  
4)  usługi zdrowia;  
5)  zieleń;  
6)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;  
7)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
8)  infrastruktura drogowa.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
1)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, wy-

znaczoną na rysunku planu;  
2)  w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 

symbolem (H) obowiązuje usytuowanie domi-
nanty;  

3)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyżej położonej krawędzi dachu, lub naj-
wyższego punktu zbiegu połaci dachowych, nie 
może być większy niż 16 m z zastrzeżeniem  
pkt 4;  

4)  wymiar pionowy dominanty mierzony od po-
ziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi 
dachu, lub najwyższego punktu zbiegu połaci 
dachowych, zlokalizowanego w wydzieleniu 
wewnętrznym oznaczonym symbolem (H) nie 
może być większy niż 20 m;  

5)  co najmniej 10% powierzchni działki budowla-
nej musi stanowić teren biologicznie czynny, 
przy czym ustalenie nie obowiązuje dla obiek-
tów z grup kategorii przeznaczenia terenu: 
urządzenia infrastruktury technicznej i infra-
struktura drogowa.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  

1)  miejsca parkingowe towarzyszące poszczegól-
nym kategoriom przeznaczenia terenu, o któ-
rych mowa w § 11 pkt 1 dopuszcza się usytu-
ować na terenie, na którym usytuowany jest 
obiekt, któremu te miejsca towarzyszą i na tere-
nie 3KD-D;  

2)  obowiązują parkingi dla rowerów;  
3)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 1KD-L i 3KD-D.  

§ 17. 1.  Dla terenu usług oświaty, oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 3UO ustala się 
następujące przeznaczenie:  
1)  usługi nauki;  
2)  usługi zdrowia;  
3)  usługi sportu;  
4)  usługi kultury;  
5)  usługi podstawowe;  
6)  mieszkania towarzyszące;  
7)  zieleń;  
8)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
9)  infrastruktura drogowa.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, wy-

znaczone na rysunku planu;  
2)  ustala się obowiązujące linie zabudowy, wyzna-

czone na rysunku planu;  
3)  obowiązuje zachowanie i uzupełnienie szpaleru 

wskazanego na rysunku planu poprzez sukce-
sywną wymianę w przyszłości na gatunki szla-
chetne;  

4)  jako okładzinę zewnętrzną elewacji budynków 
dopuszcza się wyłącznie następujące materiały:  
a)  elewacyjna cegła lub płytki klinkierowe,  
b)  szkło lub inne materiały transparentne,  
c)  drewno,  
d)  kamień,  
e)  tynk lub beton,  
przy czym obowiązuje zastosowanie elewacyj-
nej cegły lub płytek klinkierowych na co naj-
mniej 20 % powierzchni elewacji budynku usy-
tuowanej na obowiązujących liniach zabudowy;  

5)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem mierzony od poziomu terenu do 
najwyżej położonej krawędzi dachu, lub naj-
wyższego punktu zbiegu połaci dachowych, nie 
może być większy niż:  
a)  9 m, w przypadku dachów płaskich, o któ-

rych mowa w §7 ust. 1 pkt 1,  
b)  12 m, w przypadku dachów stromych, o któ-

rych mowa w §7 ust. 1 pkt 2;  
6)  wskaźnik zabudowy działki budowlanej nie mo-

że przekraczać 0,7 przy czym ustalenie nie obo-
wiązuje dla obiektów z grup kategorii przezna-
czenia: urządzenia infrastruktury technicznej 
i infrastruktura drogowa;  

7)  co najmniej 25% powierzchni działki budowla-
nej musi stanowić teren biologicznie czynny, 
przy czym ustalenie nie obowiązuje dla obiek-
tów z grup kategorii urządzenia infrastruktury 
technicznej i infrastruktura drogowa.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  
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1)  miejsca parkingowe towarzyszące poszczegól-
nym kategoriom przeznaczenia terenu dopusz-
cza się usytuować na terenie, na którym usytu-
owany jest obiekt, któremu te miejsca towarzy-
szą i na terenie 3KD-D;  

2)  obowiązują parkingi dla rowerów;  
3)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 3KD-D i 4KD-D.  

§ 18. 1.  Dla terenu usług, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 4U ustala się następujące 
przeznaczenie:  

1)  usługi kultury;  
2)  usługi sportu;  
3)  usługi nauki;  
4)  usługi zdrowia;  
5)  usługi podstawowe;  
6)  wieże widokowe;  
7)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;  
8)  mieszkania towarzyszące;  
9)  zieleń;  

10)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
11)  infrastruktura drogowa.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, wy-

znaczone na rysunku planu;  
2)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyżej położonej krawędzi dachu, lub naj-
wyższego punktu zbiegu połaci dachowych, nie 
może być większy niż 15 m, przy czym wymiar 
pionowy obiektu wieży widokowej mierzony od 
poziomu terenu do najwyższego jej punktu nie 
może przekraczać 30 m;  

3)  wskaźnik zabudowy działki budowlanej nie mo-
że przekraczać 0,7 przy czym ustalenie nie obo-
wiązuje dla obiektów z grup kategorii przezna-
czenia terenu: urządzenia infrastruktury tech-
nicznej i infrastruktura drogowa;  

4)  co najmniej 10% powierzchni działki budowla-
nej musi stanowić teren biologicznie czynny, 
przy czym ustalenie nie obowiązuje dla obiek-
tów z grup kategorii przeznaczenia terenu: 
urządzenia infrastruktury technicznej i infra-
struktura drogowa;  

5)  w przypadku lokalizacji budynków z pomiesz-
czeniami wymagającymi ochrony przed ze-
wnętrznym hałasem i drganiami obowiązuje za-
stosowanie indywidualnych zabezpieczeń;  

6)  dla obiektów eksponowanych od ul. Esperanty-
stów i ul. Łącznej obowiązują szczególne wy-
magania architektoniczne.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  
1)  obowiązują parkingi dla rowerów;  
2)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 1KD-L i 2KD-D oraz 3KD-D przez teren 
2UO;  

§ 19. 1.  Dla terenu sportu i rekreacji oraz zie-
leni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5US-ZP ustala się następujące przezna-
czenie:  
1)  usługi sportu;  

2)  usługi kultury;  
3)  usługi nauki;  
4)  usługi podstawowe;  
5)  zieleń;  
6)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
7)  infrastruktura drogowa.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
1)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, wy-

znaczoną na rysunku planu;  
2)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyżej położonej krawędzi dachu, lub naj-
wyższego punktu zbiegu połaci dachowych, nie 
może być większy niż 20 m;  

3)  obowiązuje zachowanie i uzupełnienie szpaleru 
wskazanego na rysunku planu poprzez sukce-
sywną wymianę w przyszłości na gatunki szla-
chetne;  

4)  co najmniej 25% powierzchni działki budowla-
nej musi stanowić teren biologicznie czynny, 
przy czym ustalenie nie obowiązuje dla obiek-
tów z grup kategorii urządzenia infrastruktury 
technicznej i infrastruktura drogowa;  

5)  obowiązuje usytuowanie na terenie ciągu pie-
szego lub pieszo-rowerowego umożliwiającego 
przejście od ul. Łącznej do ul. Hetmańskiej, 
w przebiegu orientacyjnie wskazanym na ry-
sunku planu.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  
1)  obowiązują parkingi dla rowerów;  
2)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 3KD-D i 5KD-D.  

§ 20. 1.  Dla terenów aktywności gospodarczej 
i usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
6AG-U(M)/1 i 6AG-U(M)/2 ustala się następujące 
przeznaczenie:  

1)  produkcja;  
2)  magazyny i handel hurtowy;  
3)  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 

z zastrzeżeniem ust. 2;  
4)  usługi podstawowe;  
5)  poradnie medyczne;  
6)  pracownie medyczne;  
7)  usługi kultury;  
8)  usługi nauki;  
9)  usługi turystyki;  

10)  zamieszkiwanie z zastrzeżeniem ust. 3;  
11)  zieleń;  
12)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
13)  infrastruktura drogowa.  

2.  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 
dopuszcza się wyłącznie na terenie 6AG-U(M)/2, 
w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym symbo-
lem (S), wyłącznie jako działalność istniejącą.  

3.  Nie dopuszcza się równoczesnego sytu-
owania na danym terenie obiektów grupy kategorii 
zamieszkiwanie i obiektów z kategorii przeznacze-
nia:  
1)  produkcja;  
2)  magazyny i handel hurtowy;  
3)  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.  
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4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, wy-

znaczone na rysunku planu;  
2)  ustala się obowiązujące linie zabudowy, wyzna-

czone na rysunku planu;  
3)  na terenie 6AG-U(M)/1,w wydzieleniu we-

wnętrznym oznaczonym symbolem (Z) obowią-
zuje skwer i zachowanie istniejących drzew;  

4)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem mierzony od poziomu terenu do 
najwyżej położonej krawędzi dachu, lub naj-
wyższego punktu zbiegu połaci dachowych, nie 
może być większy niż:  
a)  16 m, w przypadku dachów płaskich, o któ-

rych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,  
b)  19 m, w przypadku dachów stromych, o któ-

rych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2;  
5)  liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie 

może przekraczać:  
a)  4, w przypadku budynków o dachach pła-

skich, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,  
b)  5, w przypadku budynków o dachach stro-

mych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2;  
6)  co najmniej 10% powierzchni działki budowla-

nej musi stanowić teren biologicznie czynny, 
przy czym ustalenie nie obowiązuje dla obiek-
tów z grup kategorii przeznaczenia terenu: 
urządzenia infrastruktury technicznej i infra-
struktura drogowa z zastrzeżeniem pkt 7;  

7)  dla obiektów z grupy kategorii przeznaczenia 
zamieszkiwanie, powierzchnia terenu biologicz-
nie czynnego musi stanowić co najmniej 30% 
powierzchni działki budowlanej;  

8)  wskaźnik zabudowy działki budowlanej nie mo-
że przekraczać 0,5, przy czym ustalenie nie 
obowiązuje dla obiektów z grup kategorii urzą-
dzenia infrastruktury technicznej i infrastruktura 
drogowa;  

9)  jako okładzinę zewnętrzną elewacji budynków 
dopuszcza się wyłącznie następujące materiały:  
a)  elewacyjna cegła lub płytki klinkierowe,  
b)  szkło lub inne materiały transparentne,  
c)  drewno,  
d)  kamień,  
e)  tynk lub beton,  
przy czym obowiązuje zastosowanie elewacyj-
nej cegły lub płytek klinkierowych na co naj-
mniej 20% sumy powierzchni elewacji budynku.  

5.  Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 
od terenów 5KD-D i ulicy Hetmańskiej.  

§ 21. 1.  Dla terenu zieleni urządzonej ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 7ZP ustala 
się przeznaczenie:  
1)  skwery;  
2)  terenowe urządzenia sportowe;  
3)  ciągi piesze;  
4)  ciągi pieszo-rowerowe;  
5)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Obowiązuje usytuowanie na terenie ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego umożliwiającego 
połączenie ul. Łącznej, ul. Hetmańskiej i ul. Pod-
chorążych, w przebiegu orientacyjnie wskazanym 
na rysunku planu.  

3.  Obowiązują obiekty szczególne w lokaliza-
cji orientacyjnie wskazanej na rysunku planu.  

§ 22. 1.  Dla terenu ulicy lokalnej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1KD-L ustala się na-
stępujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy lokalnej;  
2)  podłączenie ulicy, o której mowa w pkt 1, do 

ulicy Esperantystów dopuszcza się wyłącznie po 
obniżeniu klasy tej ulicy do zbiorczej.  

§ 23. 1.  Dla terenu ulicy dojazdowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 2KD-D ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  skwery;  
3)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje ulica klasy dojazdowej.  

§ 24. 1.  Dla terenu ulicy dojazdowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 3KD-D ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  obiekty do parkowania;  
3)  usługi uliczne;  
4)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej o szerokości 

w liniach rozgraniczających minimum 34 m;  
2)  obowiązują obustronne chodniki;  
3)  obowiązuje trasa rowerowa;  
4)  obowiązują przyuliczne miejsca parkingowe;  
5)  usługi uliczne dopuszcza się wyłącznie w obiek-

tach o powierzchni zabudowy nie większej niż 
16 m2 i wymiarze pionowym, mierzonym od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 
nie większego niż 4.5 m.  

§ 25. 1.  Dla terenu ulicy dojazdowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 4KD-D ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej o szerokości 

w liniach rozgraniczających minimum 20 m;  
2)  obowiązują obustronne szpalery drzew;  
3)  obowiązuje trasa rowerowa;  
4)  obowiązują obustronne chodniki.  

§ 26. 1.  Dla terenu ulicy dojazdowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 5KD-D ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
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1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej;  
2)  obowiązują jedno lub obustronne chodniki.  

§ 27. 1.  Dla terenu ulicy dojazdowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 6KD-D ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej;  
2)  obowiązują obustronne chodniki.  

§ 28. 1.  Dla terenu placu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 7KD-P ustala się następu-
jące przeznaczenie:  
1)  place;  
2)  ciągi piesze;  
3)  ciągi pieszo-rowerowe;  
4)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązuje plac przeznaczony wyłącznie dla 

ruchu pieszego i rowerowego;  

2)  obowiązują obiekty szczególne w lokalizacji 
orientacyjnie wskazanej na rysunku planu.  

§ 29. 1.  Dla terenu obsługi komunikacji, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 8KS ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  infrastruktura drogowa;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
3)  obowiązuje trasa rowerowa;  
4)  zieleń.  

2.  Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 
od terenu 6KDD.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Świdnicy.  

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Godnek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/ 
/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 19 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/ 
/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu  

w rejonie ul. Hetmańskiej  

Rada Miejska w Świdnicy nie uwzględnia: uwagi złożonej do przedmiotowej zmiany projektu planu, 
przez ITE, Sp. z o.o. pismem z dnia 14 stycznia 2010r. dotyczącej: 
1) dopuszczenia lokalizacji stacji bazowych na terenach AG-U(M)/1, AG-U(M)/2 i 4U; 
2) określenia parametrów dotyczących wysokości obiektów związanych z bezprzewodową infrastrukturą 

techniczną.  
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/ 
/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych.  
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UCHWAŁA NR XXXV/248/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego  
na terenie gminy Żmigród 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, 
poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 2  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. 
Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, 
poz. 206, Nr 171, poz. 1208) Rady Miejska w Żmi-
grodzie uchwala, co następuje: 

Warunki i tryb wspierania rozwoju sportu  
kwalifikowanego na terenie gminy Żmigród 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania, 
w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowa-
nego na obszarze gminy Żmigród.  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1)  gminie – należy przez to rozumieć miasto Żmi-

gród oraz tereny wiejskie;  
2)  Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Żmigrodzie;  
3)  Przewodniczącym Rady – należy przez to rozu-

mieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żmi-
grodzie;  

4)  Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmi-
strza Gminy Żmigród;  

5)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miej-
ski w Żmigrodzie;  

6)  dotacji – należy przez to rozumieć środki finan-
sowe budżetu gminy przeznaczone na dofinan-
sowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na te-
renie gminy Żmigród;  

7)  klubie sportowym – należy przez to rozumieć 
klub sportowy działający w formie stowarzy-
szenia mającym siedzibę na terenie gminy Żmi-
gród.  


