
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2014 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 r. nr LVIII/1493/14 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 

Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej we Wrocławiu. 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z poźn. zm.), należy sprostować 

następujący błąd: 

1) w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 r. nr LVIII/1493/14 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej 

we Wrocławiu, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 

2014 r. pod poz. 2639 w § 15 zamiast: 

„§ 15. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic lokalnych, 

dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej. 

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 

1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom 

przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A – 1,5 miejsca postojowego na 100 m² powierzchni 

sprzedaży, 

c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego B i handlu detalicznego wielkopowierzchniowego – 

2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni sprzedaży, 

d) dla gastronomii i rozrywki – 1,2 miejsca postojowego na 100 m
2 
powierzchni użytkowej, 

e) dla widowiskowych obiektów kultury – 10 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych lub dla 

widzów, 

f) dla wystaw i ekspozycji, obiektów upowszechniania kultury, obiektów kształcenia dodatkowego – 0,8 

miejsca postojowego na 100 m
2 
powierzchni użytkowej, 

g) dla biur, obiektów kongresowych i konferencyjnych – 1,5 miejsca postojowego na 100 m
2
 powierzchni 

użytkowej, 

h) dla obiektów hotelowych – 30 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych, 
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i) dla poradni medycznych i pracowni medycznych – 1 miejsce postojowe na 1000 m
2 

powierzchni 

użytkowej, 

j) dla obiektów opieki nad dzieckiem i edukacji – 1 miejsce postojowe na 1 oddział, 

k) dla krytych urządzeń sportowych i terenowych urządzeń sportowych – 15 miejsc postojowych na 

100 miejsc dla użytkowników lub miejsc dla widzów, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;” 

powinno być: 

„§ 15. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic lokalnych, 

dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej. 

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 

1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom 

przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A – 1,5 miejsca postojowego na 100 m² powierzchni 

sprzedaży, 

c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego B i handlu detalicznego wielkopowierzchniowego – 

2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni sprzedaży, 

d) dla gastronomii i rozrywki – 1,2 miejsca postojowego na 100 m
2
 powierzchni użytkowej, 

e) dla widowiskowych obiektów kultury – 10 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych lub dla 

widzów, 

f) dla wystaw i ekspozycji, obiektów upowszechniania kultury, obiektów kształcenia dodatkowego – 0,8 

miejsca postojowego na 100 m
2 
powierzchni użytkowej, 

g) dla biur, obiektów kongresowych i konferencyjnych – 1,5 miejsca postojowego na 100 m
2 

powierzchni 

użytkowej, 

h) dla obiektów hotelowych – 30 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych, 

i) dla poradni medycznych i pracowni medycznych – 1 miejsce postojowe na 1000 m
2 

powierzchni 

użytkowej, 

j) dla obiektów opieki nad dzieckiem i edukacji – 1 miejsce postojowe na 1 oddział, 

k) dla krytych urządzeń sportowych i terenowych urządzeń sportowych – 15 miejsc postojowych na 

100 miejsc dla użytkowników lub miejsc dla widzów, 

o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;” 

oraz w § 45 zamiast: 

„§ 45. Tracą moc uchwały: 

1) nr XVII/529/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2000 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu 

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 12, poz. 219); 

2) nr L/1274/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2013 r., poz. 6564), na obszarze objętym planem.” 

powinno być: 

„§ 45. Tracą moc uchwały: 

1) nr XVII/529/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2000 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu 

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 12, poz. 219); 
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2) nr L/1274/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2013 r., poz. 6564), 

na obszarze objętym planem.” 

Wojewoda Dolnośląski: 

T. Smolarz 
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