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UCHWAŁA NR LIV/1607/10 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jutrzenki 
i Seweryna Wysłoucha we Wrocławiu 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.LF.0914-11/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. do WSA we Wrocławiu 

na uchwałę w całości) 

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.1)) 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.2)) w związku z uchwałą  
nr XXXVII/1193/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
9 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Jutrzenki i Seweryna 
Wysłoucha we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy 
Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 195) Rada 
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Jutrzenki i Seweryna 
Wysłoucha we Wrocławiu, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu 
w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej – ze względu na brak zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych – ze względu na brak 
takich terenów; 

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

4) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze względu 
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 

6) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów; 

7) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów; 

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych – ze względu na brak potrzeby wyzna-
czania takich terenów; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych – ze względu na brak takich pomników 
oraz ich stref ochronnych. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której 

nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co 
najmniej z jednej strony budynku, znajduje się 
powyżej poziomu projektowanego lub urządzo-
nego terenu, a także każda, usytuowana nad nią 
kondygnacja; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenu, na wyłącznie którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz okre-
ślonych w ustaleniach planu budowli; linia ta 
nie dotyczy podziemnych części obiektów bu-
dowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzym-
sów, okapów, zadaszeń nad wejściami do bu-
dynków, elementów odwodnienia, elementów 
wystroju elewacji, schodów prowadzących do 
budynków, pochylni dla niepełnosprawnych 
i innych podobnych elementów budynków, któ-
rych zasięg może być ograniczony w ustale-
niach planu; 

4) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów; 

5) parking samodzielny wielopoziomowy – wielo-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów, w któ-
rym podstawowej funkcji parkingowej może 
towarzyszyć funkcja uzupełniająca; 

6) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedy-
ne są dopuszczone na danym terenie; 

7) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodocią-
gowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłow-
nicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej 
i elektroenergetycznej, oraz inne podobne 
przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do 
ich funkcjonowania; 

8) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem. 

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

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem tożsame 

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
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3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik 
nr 2 do uchwały. 

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

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nale-

ży przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespół takich budynków, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależący-
mi do innej kategorii przeznaczenia terenu, 
w tym budynkami gospodarczymi; 

2) obiekty do parkowania; 
3) ulice; 
4) drogi wewnętrzne; 
5) stacje transformatorowe. 

2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń 
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ukształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów: 
1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 

się wyłącznie jako wolno stojące; 
2) poza zasadami usytuowania budynku określo-

nymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się 
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odle-
głości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio 
przy tej granicy; 

3) wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 11 m; 

4) liczba kondygnacji naziemnych nie może być 
większa niż 3 z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się 
wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych 
dachami o nachyleniu wszystkich połaci da-
chowych większym niż 30º i o ściankach kolan-
kowych o wysokości nie większej niż 1,20 m. 

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania środowiska 
i krajobrazu oraz ochrony przyrody: 
1) na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązuje zieleń; 
2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MN należy do terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami do-

tyczącymi ochrony środowiska, w zakresie 
ochrony przed hałasem. 

§ 7. 1. Ustala się strefę ochrony konserwator-
skiej zabytków archeologicznych na całym obsza-
rze objętym planem. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowa-
dzenie prac ziemnych należy opiniować z właści-
wymi służbami ochrony zabytków. 

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące zasad scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości; 
2) powierzchnia działki budowlanej dla budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojące-
go nie może być mniejsza niż 600 m2; 

3) dopuszcza się działki budowlane wyłącznie 
z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej 
lub wewnętrznej. 

§ 9. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wy-
łącznie od terenów przyległych ulic lokalnych 
i dojazdowych. 

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce parkowania pojazdów: 
1) obowiązują co najmniej 2 miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie 
w domu mieszkalnym jednorodzinnym towa-
rzyszące zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 
1 należy usytuować na terenie i działce budow-
lanej, na którym usytuowany jest obiekt, które-
mu te miejsca towarzyszą; 

3) nie dopuszcza się parkingów samodzielnych 
wielopoziomowych; 

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe nad-
ziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach 
zabudowy jednorodzinnej. 

§ 10. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące systemów infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu; 
2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie 

z sieci wodociągowej; 
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną; 
4) sieci uzbrojenia terenu dopuszcza się wyłącznie 

jako podziemne. 

§ 11. Następujące tereny ustala się jako obsza-
ry przeznaczone na cele publiczne: 1KDL, 2KDD/1, 
2KKD/2. 

§ 12. 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) terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1MN na 3%; 
2) pozostałych terenów na 0,1%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN ustala się przeznaczenie: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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2) drogi wewnętrzne; 
3) obiekty do parkowania. 

2. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 40% powierzchni dział-
ki budowlanej. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2E ustala się przeznaczenie − stacje 
transformatorowe. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDL ustala się przeznaczenie – 
ulice. 

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

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2KDD/1 i 2KDD/2 ustala się prze-
znaczenie – ulice. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje ulica klasy dojazdowej. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 17. Traci moc uchwała nr XXV/2105/04 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru rozwoju Oporów II 
– część „A” (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 208, 
poz. 3285) na obszarze objętym planem. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Wrocławia. 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Michał Bobowiec 
________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/ 
/1607/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/ 
/1607/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Wrocławia 
 

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulic Jutrzenki i Seweryna Wysłoucha we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 
6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253) ze zmianą przyjętą 
uchwałą Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/ 
/1607/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jutrzenki 

i Seweryna Wysłoucha we Wrocławiu nie wniesiono uwag. 

 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIV/ 
/1607/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 9 września 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 finan-
sowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także  
ze środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR LIV/1608/10 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu 
Wolności, w cześci B, w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.LF.0914-12/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. do WSA we Wrocławiu 

na uchwałę w całości) 

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. 1)) 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. 2)) w związku z uchwałą  
nr LI/3163/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  

18 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie Placu Wolności, 
w części B, w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia  
Nr 5, poz. 164) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje:  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

