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Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych bćdą finansowane na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. 

Koszty realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy, zostaną określone w wyniku rozstrzygnićć postćpowań przetargowych prowa-
dzonych w oparciu o ustawć z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 

Przewidywanymi ŝródłami finansowania poprzez gminć bćdą: dochody własne gminy, dotacje, fun-
dusze Unii Europejskiej, poşyczki preferencyjne, udział innych podmiotów. 
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UCHWAŁA NR V/22/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

 z dnia 10 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu  
Pieszyce Środkowe − Dorotka − Piskorzów Górny  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), art. 4 
ust. 2, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) 
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXV/220/2009 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu Pieszyce Środkowe − Dorot-
ka − Piskorzów Górny, po stwierdzeniu zgodności 
projektu planu z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Zespołu Miast Dzierşoniów, Bielawa, Pieszyce 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Pieszy-
cach nr XXV/159/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. wraz 
ze zmianą przyjćtą dnia 27 listopada 2009 r. 
uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXXVII/ 
/233/2009, Rada Miejska w Pieszycach uchwala,  
co nastćpuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Ustalenia ogólne 
1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego MPZP PIESZYCE ŚRODKO-
WE − DOROTKA − PISKORZÓW GÓRNY, zwany 
dalej planem, którego obowiązujące ustalenia  
o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu zostają wyraşone w postaci: 
1) rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, z podziałem na nastćpujące 
czćści: 
a) załącznik nr 1A w skali 1:2000, obejmujący 

tereny połoşone w obrćbie miasta Pieszyce 
(czćść A), 

b) załącznik nr 1B w skali 1:2000, obejmujący 
tereny połoşone w obrćbie wsi Piskorzów 
(czćść B), 

c) załącznik nr 1C w skali 1:5000, obejmujący po-
zostałe tereny (czćść C); 

2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 
rozdziale; 

3) ustaleń ogólnych dla obszaru objćtego planem 
określonych w rozdziale II niniejszej uchwały; 

4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych 
w rozdziale III niniejszej uchwały; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale IV niniejszej 
uchwały; 

6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych 
oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej określonych w rozdziale V 
niniejszej uchwały; 

7) przepisów końcowych określonych w rozdziale 
VI niniejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu, obowiązujący 

w zakresie: 
a) granicy obszaru objćtego planem, 
b) funkcji terenów, 
c) linii rozgraniczających tereny o róşnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowania, 
d) nastćpujących granic: 

− strefy „A” ścisłej ochrony konserwator-
skiej, 

− strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
− strefy „OW” obserwacji archeologicznej, 
− strefy „K” ochrony krajobrazu, 
− strefy 50 m od cmentarza; 

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

§ 2. Słowniczek 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
mowa o: 

1) RYSUNKU PLANU − naleşy przez to rozumieć 
rysunki w skali 1:2000 oraz rysunek w skali 
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1:5000 (rozpatrywane łącznie) stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) USTAWIE − naleşy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.); 

3) TERENIE − naleşy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem funkcji 
zgodnie z oznaczeniami graficznymi określo-
nymi w legendzie; 

4) FUNKCJI WIODĄCEJ − naleşy przez to rozu-
mieć formy zagospodarowania, określone dla 
danego terenu, realizowane wg nastćpujących 
zasad: 
a) realizacja, potrzeby i wymagania określone 

dla funkcji wiodącej muszą być spełnione 
priorytetowo przed wymaganiami innych 
form zagospodarowania, 

b) na danym terenie takie formy zagospoda-
rowania naleşy zrealizować w ilości przy-
najmniej 70% sumy powierzchni we-
wnćtrznej projektowanych obiektów lub 
70% powierzchni działki, 

c) w przypadku inwestycji prowadzonych w 
istniejących obiektach dopuszcza sić 
utrzymanie dotychczasowej funkcji pod 
warunkiem zachowania nastćpujących za-
sad: 
− dopuszcza sić tylko przebudowć, nad-

budowć (w tym dostosowanie parame-
trów dachu do zasad określonych 
w niniejszej uchwale) oraz remont, 

− wyklucza sić moşliwość rozbudowy ist-
niejących budynków za wyjątkiem roz-
budowy o czćści słuşące komunikacji, 
tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, 
przejścia itp. lub czćści obiektu mające 
na celu spełnienie wymogów aktual-
nych przepisów prawa, właściwych dla 
danego rodzaju inwestycji − jednak nie 
wićcej niş o 10% powierzchni wskazanej 
pod dany rodzaj zainwestowania; 

5) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ − naleşy przez to 
rozumieć formy zagospodarowania, dopusz-
czone dla danego terenu, realizowane wg na-
stćpujących zasad (o ile ustalenia szczegółowe 
zawarte w § 7 niniejszej uchwały nie stanowią 
inaczej): 
a) w formie funkcji wbudowanej na maksy-

malnie 30% sumy powierzchni wewnćtrz-
nej projektowanego obiektu, 

b) w formie zainwestowania niekubaturowego 
na maksymalnie 30% powierzchni działki, 

c) w formie osobnego budynku o powierzchni 
wewnćtrznej stanowiącej nie wićcej niş 
30% sumy powierzchni wszystkich budyn-
ków lokalizowanych na działce, 

d) powyşsze parametry naleşy liczyć łącznie 
dla wszystkich funkcji uzupełniających; 

6) FUNKCJI WBUDOWANEJ − naleşy przez to 
rozumieć funkcjć uzupełniającą, dla której wy-
klucza sić realizacjć w formie osobnego bu-
dynku; 

7) ZABUDOWIE REZYDENCJONALNEJ − naleşy 
przez to rozumieć zabudowć mieszkaniową 

jednorodzinną oraz wielorodzinną (tj. do 
5 mieszkań) na działkach o powierzchni min. 
5000 m2, wyróşniającą sić prestişową architek-
turą m.in. wyklucza sić realizacjć projektów 
typowych, atrakcyjnym zagospodarowaniem 
terenu oraz estetycznym i wyróşniającym sić 
ogrodzeniem posesji; całość zabudowy i za-
gospodarowania terenu powinna uwzglćdniać 
walory panoramy widokowej masywu gór-
skiego (jako elementu ekspozycji); 

8) MIESZKALNICTWIE POWIĄZANYM Z PRO-
WADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ − naleşy przez to 
rozumieć mieszkanie właściciela podmiotu 
gospodarczego albo stróşa lub nadzoru tech-
nicznego (o ile działalność wymaga całodo-
bowego nadzoru), zlokalizowane w tym sa-
mym budynku lub budynku odrćbnym, przy 
czym łączna powierzchnia mieszkalna nie mo-
şe przekraczać 30% łącznej powierzchni uşyt-
kowej wykorzystywanej na cele działalności 
gospodarczej (o ile ustalenia szczegółowe za-
warte w § 7 niniejszej uchwały nie stanowią 
inaczej); 

9) MIESZKALNICTWIE i USŁUGACH ZWIĄZA-
NYCH Z OBSŁUGĄ RUCHU TURYSTYCZNE-
GO − naleşy przez to rozumieć działalność 
związaną z obsługą ruchu turystycznego 
i wypoczynkiem, tj. pensjonaty, hotele, mote-
le, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska 
młodzieşowe, restauracje, zajazdy itp.; 

10) NIEUCIĄŞLIWYCH USŁUGACH − naleşy przez 
to rozumieć usługi niezaliczone do przedsić-
wzićć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

11) USŁUGACH PODSTAWOWYCH − naleşy przez 
to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wy-
chowania, a takşe usługi administracji; 

12) USŁUGACH KOMERCYJNYCH − naleşy przez 
to rozumieć aktywność gospodarczą o charak-
terze usługowym, z wykluczeniem usług pod-
stawowych oraz usług sportu i rekreacji; 

13) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH − naleşy 
przez to rozumieć formć turystyki związaną 
z wypoczynkiem na wsi obejmującą róşnego 
rodzaju usługi, w tym np.: zakwaterowanie, 
wyşywienie, rekreacjć i wypoczynek powiąza-
ny z pobytem na wsi, prowadzoną w gospo-
darstwach rolnych, w skład których wchodzą 
mićdzy innymi budynki mieszkalne, inwentar-
skie i gospodarcze; 

14) POWIERZCHNI WEWNĆTRZNEJ − naleşy 
przez to rozumieć sumć powierzchni, mierzo-
ną po wewnćtrznym obrysie przegród ze-
wnćtrznych budynku w poziomie podłogi, bez 
pomniejszenia o powierzchnić przekroju po-
ziomego konstrukcji i przegród wewnćtrznych; 

15) KOMUNIKACJI WEWNĆTRZNEJ − naleşy 
przez to rozumieć drogi niepubliczne, których 
budowa i utrzymanie naleşy do zarządcy tere-
nu lub właścicieli nieruchomości oraz elemen-
ty komunikacji, tj.: dojścia, place manewrowe, 
miejsca postojowe, parkingi itp.; 

16) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY − 
naleşy przez to rozumieć linić, której elewacja 
nie przekroczy od strony określonej w planie 
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(po zewnćtrznym obrysie ściany projektowa-
nego obiektu). Powyşsza zasada nie dotyczy 
czćści budynku, które w całości znajdują sić 
pod ziemią lub czćści wystających przed ele-
wacjć, tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, ele-
menty dachu oraz innych czćści budynku pod 
warunkiem, şe powyşsze elementy nie bćdą 
zlokalizowane nişej niş 3,5 m i jednocześnie 
ww. elementy nie przekroczą określonej 
w planie linii zabudowy o wićcej niş 2 m 
w kierunku drogi. W przypadku schodów do 
budynku, pochylni itp. dopuszcza sić odstćp-
stwo od określonej w planie linii zabudowy 
o maksymalnie 1,2 m w kierunku drogi. Po-
wyşsze zapisy nie dotyczą istniejących budyn-
ków, dla których dopuszcza sić zachowanie 
dotychczasowej linii zabudowy pod warun-
kiem, şe wskutek rozbudowy szerokość elewa-
cji wzdłuş linii zabudowy powićkszy sić o nie 
wićcej niş 30% dotychczasowej szerokości  
(o ile przepisy odrćbne, w szczególności doty-
czące dróg publicznych, nie stanowią inaczej). 
W przypadku przekroczenia 30% naleşy za-
chować linić zabudowy określoną w planie; 

17) DOMINANCIE − naleşy przez to rozumieć 
czćść obiektu, która ze wzglćdu na rozmiary, 
kształt oraz reprezentacyjną formć dominuje 
nad pozostałą czćścią budynku, dopuszcza sić 
realizacjć dominanty na maksymalnie 15% 
powierzchni dachu (liczonej w rzucie) oraz od-
stćpstwo dla tego elementu od parametru do-
tyczącego wysokości obiektów o maksymalnie 
5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 7 
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej); 

18) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNI-
CZYCH − naleşy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, wypo-
saşenia technicznego oraz inne urządzenia 
i obiekty zapewniające moşliwość prawidło-
wego funkcjonowania obiektów zgodnie 
z funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu, 
w szczególności: garaşe, wiaty, pomieszczenia 
gospodarcze, obiekty małej architektury itp. 
(na zasadach określonych w § 7 niniejszej 
uchwały); 

19) SZEROKOŚCI DZIAŁKI − szerokość działki na-
leşy przez to rozumieć odległość dwóch skraj-
nych punktów wspólnych dla działki oraz przy-
legającej komunikacji. Dla działek wydziela-
nych na zapleczu dojazd naleşy wydzielić jako 
teren komunikacji wewnćtrznej, a szerokość 
działki naleşy rozumieć nie jako czćść wspólną 
z terenem komunikacji, ale maksymalną odle-
głość pomićdzy przeciwległymi bokami działki 
w miejscu lokalizacji głównego wjazdu; 

20) POWIERZCHNI ZABUDOWY − naleşy przez to 
rozumieć powierzchnić, jaką zajmuje budynek 
wraz z konstrukcją ociepleniem oraz innymi 
elementami budynku, na styku z powierzchnią 
terenu, przy czym dla istniejącej zabudowy, 
dla której został przekroczony określony 
w przepisach niniejszej uchwały maksymalny 
poziom tego parametru, wyklucza sić dalsze 
jego zwićkszanie za wyjątkiem rozbudowy 
o czćści słuşące komunikacji, tj.: wejścia, klatki 
schodowe, wiatrołapy, przejścia, łączniki itp. 

lub czćści obiektu mające na celu spełnienie 
wymogów aktualnych przepisów prawa, wła-
ściwych dla danego rodzaju inwestycji – jed-
nak nie wićcej niş o 15% dotychczasowej po-
wierzchni zabudowy; 

21) INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY − naleşy przez 
to rozumieć stosunek sumy powierzchni we-
wnćtrznej kondygnacji nadziemnych budyn-
ków do powierzchni działki lub działek, na któ-
rych usytuowane są te budynki; 

22) ZABUDOWIE BLIŜNIACZEJ − naleşy przez to 
rozumieć zespół dwóch budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych, zlokalizowanych na 
dwóch działkach, rozdzielonych dylatacją zlo-
kalizowaną na wspólnej granicy obu ww. dzia-
łek; 

23) ZABUDOWIE PIERZEJOWEJ − naleşy przez to 
rozumieć takie usytuowanie budynków, w któ-
rym obydwie ściany szczytowe (za wyjątkiem 
skrajnych ścian szczytowych) są umieszczone 
bezpośrednio przy granicach z działkami są-
siednimi, a ściany frontowe (od strony przyle-
gającej ulicy) umieszczone są w linii rozgrani-
czającej ulicy lub w wyznaczonej linii zabudo-
wy; dla takiej formy zagospodarowania terenu 
wyklucza sić lokalizacjć ogrodzenia od strony 
głównej ulicy, tj. przed budynkami stanowią-
cymi pierzejć; 

24) PARAMETRY ELEWACJI − naleşy przez to 
rozumieć takie elementy składające sić na po-
strzeganie obiektu jak: 
a) wysokość elewacji rozumiana jako maksy-

malna dopuszczalna odległość od projek-
towanej powierzchni gruntu w najnişej po-
łoşonej czćści budynku do najwyşej poło-
şonej kalenicy dachu (bez anten, kominów 
itp.); parametr nie dotyczy czćści budynku 
zlokalizowanych ponişej otaczającego terenu, 

b) szerokość elewacji rozumiana jako maksy-
malna dopuszczalna odległość pomićdzy 
skrajnymi ścianami zewnćtrznymi budynku 
(wraz z ociepleniem). 

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU 
OBJĘTEGO PLANEM 

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

O ile ustalenia szczegółowe dotyczące po-
szczególnych terenów zawarte w rozdziale III nie 
stanowią inaczej, na całym obszarze objćtym pla-
nem obowiązują nastćpujące zasady: 
1) w zakresie estetyki zabudowy: 

a) nowa zabudowa powinna harmonizować 
z istniejącą historyczną zabudową miasta, 

b) projektowane budynki wpisane w lokalną 
tradycjć architektoniczno-budowlaną, szcze-
gólnie w zakresie rodzajów materiałów sto-
sowanych na elewacjach, dachach, podmu-
rówkach itp.; 

2) w zakresie powierzchni zabudowy: 
a) na całym obszarze (za wyjątkiem działek 

wskazanych na komunikacjć oraz urządzenia 
infrastruktury technicznej) dopuszcza sić 
maksymalnie 50% powierzchni zabudowy, 
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b) na kaşdej działce (za wyjątkiem działek 
wskazanych na komunikacjć oraz urządze-
nia infrastruktury technicznej) naleşy za-
pewnić minimum 15% powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

3) w zakresie parametrów elewacji: 
a) dla istniejących budynków - dopuszcza sić 

rozbudowć, nadbudowć, przebudowć, od-
budowć oraz remonty z zachowaniem pa-
rametrów elewacji określonych dla nowych 
budynków, zawartych w § 7 niniejszej 
uchwały, 

b) dla istniejących budynków, które nie speł-
niają parametrów dotyczących elewacji, 
określonych w § 7 niniejszej uchwały, nale-
şy stosować nastćpujące zasady: 
− wysokość − jak dotychczas, za wyjąt-

kiem rozbudowy dachu, mającej na celu 
doprowadzenie kształtu dachu do para-
metrów określonych w niniejszej 
uchwale − w takim przypadku dopusz-
cza sić wykorzystanie pomieszczeń, po-
wstałych w wyniku rozbudowy dachu, 
jako poddasza uşytkowego, 

− powyşsza zasada nie dotyczy obiektów 
znacząco odbiegających skalą od pla-
nowanej zabudowy, tj. wyşszych 
o wićcej niş jedną kondygnacjć lub 
o wićcej niş 5 m od parametrów okre-
ślonych w § 7 niniejszej uchwały − 
w takim przypadku wyklucza sić dalsze 
zwićkszanie wysokości budynków, 

− szerokość − jak dotychczas, za wyjąt-
kiem rozbudowy o czćści słuşące komu-
nikacji, tj.: wejścia, klatki schodowe, 
wiatrołapy, przejścia itp. lub czćści 
obiektu mające na celu spełnienie wy-
mogów aktualnych przepisów prawa, 
właściwych dla danego rodzaju inwe-
stycji − jednak nie wićcej niş o 30% do-
tychczasowej szerokości (o ile przepisy 
odrćbne, w szczególności dotyczące 
dróg publicznych, nie stanowią inaczej), 

c) dla wszystkich terenów dopuszcza sić loka-
lizacjć kondygnacji podziemnych – z za-
strzeşeniem ograniczeń dotyczących tere-
nów zagroşonych powodzią, zawartych  
w § 5 niniejszej uchwały; 

4) w zakresie parametrów dachów: 
a) dach dwuspadowy lub wielospadowy  

o jednakowym kącie nachylenia połaci 
30−45°, bez mijających sić połaci i kalenic, 

b) dach kryty dachówką ceramiczną, betono-
wą lub blachodachówką, 

c) pokrycie dachu w kolorze czerwonym, tra-
dycyjnym, 

d) dopuszcza sić odstćpstwo od ww. zasad na 
maksymalnie 20% powierzchni dachu oraz 
dla takich elementów jak: baszty, wieşe, 
dominanty, tarasy itp., 

e) powyşsze zasady nie dotyczą obiektów 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 
dla których naleşy stosować wytyczne 
określone w stosownych przepisach, 

f) dla istniejącej zabudowy dopuszcza sić za-
chowanie dotychczasowych parametrów; 

5) w zakresie zabudowy w granicach strefy 50 m 
od cmentarza naleşy zachować nastćpujące 
zasady: 
a) wyklucza sić lokalizacji nowych zabudo-

wań: mieszkalnych, zakładów produkują-
cych i przechowujących artykuły şywno-
ściowe oraz zakładów şywienia zbiorowe-
go, 

b) wyklucza sić lokalizacji nowych studzien do 
czerpania wody, 

c) w przypadku gdy nieruchomość nie jest 
podłączona do sieci wodociągowej dla ww. 
inwestycji odległość 50 m od cmentarza 
naleşy zwićkszyć do 150 m; 

6) w przypadku braku oznaczenia na rysunku 
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich czćści naleşy zachować nastćpu-
jące nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) od dróg publicznych oznaczonych symbo-

lami KDZ (ulice zbiorcze), 
− 8 m od linii rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej w obszarze za-
budowanym, jednak nie mniej niş odle-
głości określone w odpowiednich prze-
pisach prawa dotyczących dróg publicz-
nych, 

− 20 m od linii rozgraniczających tereny 
komunikacji publicznej poza obszarem 
zabudowanym, jednak nie mniej niş od-
ległości określone w odpowiednich 
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych, 

b) 6 m od linii rozgraniczających pozostałe te-
reny komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niş odległości określone w odpo-
wiednich przepisach prawa dotyczących 
dróg publicznych, 

c) 4 m od linii rozgraniczających tereny ko-
munikacji wewnćtrznej, 

d) 4 m od granicy działki wyznaczonej we-
wnątrz poszczególnych terenów i wskaza-
nej pod komunikacjć wewnćtrzną, 

e) 21 m od napowietrznych linii elektroener-
getycznych wysokiego napićcia (powyşej 
30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV) li-
czone w poziomie od skrajnych przewodów 
− dotyczy lokalizowania zabudowy, stano-
wisk pracy, składowisk wyrobów i materia-
łów lub maszyn i urządzeń budowlanych, 

f) 11 m od napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego napićcia (powyşej  
15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV) li-
czone w poziomie od skrajnych przewodów 
− dotyczy lokalizowania obiektów przezna-
czonych na stały pobyt ludzi, stanowisk 
pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych, 

g) 3 m od napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych niskiego napićcia (nieprzekracza-
jącym 1 kV) liczone w poziomie od skraj-
nych przewodów − dotyczy lokalizowania 
stanowisk pracy, składowisk wyrobów 
i materiałów lub maszyn i urządzeń budow-
lanych, 

h) 10 m od granicy uşytku oznaczonego we 
właściwej ewidencji jako grunt leśny (wyją-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 84 – 8009 – Poz. 1307 

 

tek stanowią obiekty związane z produkcją 
leśną), 

i) dla istniejącej zabudowy dopuszcza sić za-
chowanie dotychczasowej linii zabudowy 
na zasadach określonych w § 2 pkt. 16; 

7) w zakresie miejsc postojowych: 
a) naleşy zapewnić niezbćdną minimalną 

ilość miejsc postojowych na nastćpujących 
zasadach; 
− dla mieszkalnictwa wielorodzinnego − 

1,2 miejsca postojowego / 1 mieszkanie, 
w tym min. 20% jako miejsca ogólnodo-
stćpne, 

− dla usług komercyjnych − 1 miejsce po-
stojowe / 50 m2 powierzchni uşytkowej, 
w tym min. 80% jako miejsca ogólnodo-
stćpne, 

− dla usług podstawowych z zakresu kul-
tury i kultu religijnego − 1 miejsce po-
stojowe / 5 miejsc, w tym min. 80% jako 
miejsca ogólnodostćpne, 

− dla usług podstawowych z zakresu 
oświaty i wychowania − 1 miejsce po-
stojowe / 4 pracowników, w tym min. 
20% jako miejsca ogólnodostćpne, 

− dla usług podstawowych z zakresu ad-
ministracji − 1 miejsce postojowe / 
4 pracowników, w tym min. 50% jako 
miejsca ogólnodostćpne, 

− dla usług podstawowych z zakresu 
ochrony zdrowia i opieki społecznej − 
1 miejsce postojowe / 10 łóşek lub 
1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych, 
w tym min. 50% jako miejsca ogólnodo-
stćpne, 

− dla obiektów produkcyjnych − 1 miejsce 
postojowe / 4 pracowników, w tym min. 
20% jako miejsca ogólnodostćpne, 

− dla składów, magazynów − 1 miejsce 
postojowe / 50 m2 powierzchni uşytko-
wej, w tym min. 20% jako miejsca ogól-
nodostćpne, 

b) do minimalnej ilości miejsc postojowych 
wlicza sić stanowiska zlokalizowane w ga-
raşach, parkingach jedno- lub wielokondy-
gnacyjnych, pod warunkiem zachowania 
określonej powyşej minimalnej ilości ogól-
nodostćpnych miejsc postojowych, 

c) wszelkie niezbćdne miejsca postojowe na-
leşy zlokalizowanych na posesji własnej 
inwestora lub w liniach rozgraniczających 
dróg (za zgodą Zarządcy drogi); 

8) w zakresie wprowadzania zieleni − dopuszcza 
sić wprowadzanie zieleni na całym terenie ob-
jćtym planem, w szczególności na obszarach 
o niskiej przydatności rolniczej − na zasadach 
określonych w odpowiednich aktach prawa, za 
wyjątkiem terenów stanowiących rejony wy-
stćpowania cennych siedlisk przyrodniczych 
w ramach obszaru Natura 2000 PLH20071; 

9) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości: 
a) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów lub 
linii rozgraniczających istniejące i projek-
towane tereny komunikacji, tj. bćdą do 

nich prostopadłe lub zblişone do prostopa-
dłych (ewentualnie równoległe lub zblişone 
do równoległych), 

b) powyşsza zasada nie dotyczy działek: 
− wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną, 
− wydzielanych pod ewentualne obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej, 
− słuşących poprawie warunków zago-

spodarowania nieruchomości przyległej, 
c) w przypadku wydzielania działek pod ko-

munikacjć wewnćtrzną naleşy zachować 
nastćpujące zasady: 
− dla komunikacji drogowej oraz ciągów 

pieszo-jezdnych naleşy zachować mini-
malną szerokość 6 m (o ile ustalenia 
szczegółowe zawarte w § 7 niniejszej 
uchwały nie stanowią inaczej), 

− dla komunikacji pieszej oraz dojazdów 
do maksymalnie jednej działki o długo-
ści maksymalnie 50 m, dopuszcza sić 
zmniejszenie ww. szerokości do 3,5 m, 

d) dla obiektów i terenów wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków podział nieru-
chomości podlega ograniczeniom określo-
nym we właściwej ewidencji; 

10) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów − nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania; 

11) w zakresie komunikacji: 
a) dopuszcza sić przekształcenie w kanalizacjć 

deszczową rowów znajdujących sić w liniach 
rozgraniczających dróg − za zgodą i na zasa-
dach określonych przez Zarządcć cieku, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć w liniach rozgra-
niczających dróg sieci uzbrojenia technicz-
nego (na zasadach i za zgodą właściwego 
Zarządcy drogi), 

c) dopuszcza sić na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa przekształ-
cenie komunikacji wewnćtrznej w komuni-
kacjć publiczną; 

12) w zakresie wód powierzchniowych (w tym 
równieş rowów) naleşy zachować nastćpujące 
zasady: 
a) dla terenów graniczących z wodami po-

wierzchniowymi dopuszcza sić lokalizacjć 
urządzeń melioracyjnych, drenaşu oraz in-
nych urządzeń mających na celu skuteczne 
odprowadzenie wód opadowych oraz 
ochronć przed zalewaniem i podtapianiem, 

b) dla terenów bezpośrednio sąsiadujących 
z wodami powierzchniowymi (w tym ro-
wami wchodzącymi w skład działek bu-
dowlanych) naleşy zachować pas min. 3 m 
wolny od zabudowy. 

§ 4. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony 
przyrody − zasady ochrony 

1. W granicach SOO siedlisk Natura 2000 
„Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” obowiązują na-
stćpujące zasady: 
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1) przy prowadzeniu wszelkich działań naleşy 
uwzglćdnić wytyczne zawarte w stosownych ak-
tach prawa regulujących zasady w granicach 
obszarów Natura 2000; 

2) powyşsze zakazy nie dotyczą prac wykonywa-
nych na podstawie przepisów odrćbnych, 
w szczególności z zakresu obronności kraju w 
przypadku zagroşenia bezpieczeństwa państwa, 
a takşe likwidowania nagłych zagroşeń bezpie-
czeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ra-
towniczych. 

2. W granicach Obszaru Chronionego Krajo-
brazu Gór Bardzkich i Sowich obowiązują nakazy 
i zakazy określone w odpowiednich aktach prawa, 
w szczególności Rozporządzeniu Wojewody w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry 
Bardzkie i Sowie”. 

3. W odniesieniu do pomników przyrody 
obowiązują nastćpujące zasady: 
1) zabrania sić niszczenia, uszkadzania lub prze-

kształcania obiektu lub obszaru podlegającego 
ochronie; 

2) zabrania sić wykonywania prac ziemnych trwa-
le zniekształcających rzeŝbć terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpo-
wodziowym albo budową, odbudową, utrzy-
mywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych; 

3) zabrania sić dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeşeli zmiany te nie słuşą ochronie 
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, 
leśnej, wodnej lub rybackiej. Powyşsze zakazy 
nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, po uzgodnieniu z organem 
ustanawiającym daną formć ochrony przyrody 
oraz zadań z zakresu obronności kraju, 
w przypadku zagroşenia bezpieczeństwa pań-
stwa, a takşe likwidowania nagłych zagroşeń 
bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia 
akcji ratowniczych; 

4) na obszarze objćtym planem stwierdzono na-
stćpujące pomniki przyrody: 
a) Topola biała (Populus alba), obwód 410 cm, 

lokalizacja w parku przypałacowym, 150 m 
od zach. strony zamku 

b) Topola biała (Populus alba), obwód 445 cm, 
lokalizacja w parku przypałacowym, 150 m 
od zach. strony zamku 

c) Topola biała (Populus alba), obwód 385 cm, 
lokalizacja w parku przypałacowym, 150 m 
od zach. strony zamku 

d) Lipa drobnolistna (Tilia cordata), obwód 485, 
lokalizacja w parku, od pół. – wsch. strony 
Szpitala Zakaŝnego 

e) Cis pospolity (Taxus baccata), obwód 83, lo-
kalizacja skrzyşowanie ul. Piskorzowskiej 
i Kościuszki, przy dawnej restauracji "Relax". 

4. W przypadku wprowadzenia projektowane-
go powićkszenia granic Parku Krajobrazowego Gór 
Sowich, w jego granicach naleşy zachować zasady 
określone w odpowiednich aktach prawa regulują-
ce sposób zagospodarowania tych terenów. 

5. W przypadku wprowadzenia projektowanej 
otuliny Parku Krajobrazowego Gór Sowich, w jej 
granicach naleşy zachować zasady określone  

w odpowiednich aktach prawa regulujące sposób 
zagospodarowania tych terenów. 

6. W przypadku wprowadzenia projektowa-
nych uşytków ekologicznych, w ich granicach nale-
şy zachować zasady określone w odpowiednich 
aktach prawa regulujące sposób zagospodarowa-
nia tych terenów. 

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony 
środowiska − zasady ochrony 

1. Dla obszarów zasićgu wód powodziowych 
z 1997 r. oraz dla obszarów o szczególnym znacze-
niu społecznym, gospodarczym i kulturowym na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi zakazuje 
sić wprowadzania kondygnacji podziemnych. 

2. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku 
realizacji inwestycji, zaleca sić ograniczenie po-
wierzchni utwardzonej (w tym powierzchni zabu-
dowy) oraz wprowadza sić obowiązek przebudowy 
systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnie-
niach z Zarządem właściwym ds. melioracji). 

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
sić nastćpujące standardy akustyczne określone 
w odpowiednich przepisach prawa dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN, MG jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MW, MW/MN i MI jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MW/U, MN/P i U/MI jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UP 1 jak dla terenów szpitali 
w miastach; 

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem UP 4.01 jak dla terenów zabudowy zwią-
zanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieşy; 

6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM jak dla terenów zabudowy za-
grodowej. 

§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

1. Ustala sić strefć „A” ścisłej ochrony kon-
serwatorskiej, dla której obowiązują nastćpujące 
zasady: 
1) zakłada sić pierwszeństwo wymagań konserwa-

torskich nad wszelką prowadzoną współcześnie 
działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usłu-
gową; 

2) wszelkie inwestycje planowane na obszarach 
objćtych strefą „A” muszą być poprzedzone 
uzyskaniem pisemnego pozwolenia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

2. Ustala sić strefć „B” ochrony konserwator-
skiej, dla której obowiązują nastćpujące zasady: 
1) wszelkie czynności związane z budową nowych 

obiektów, przebudową, odbudową, rozbudową, 
nadbudową, remontami i rozbiórką istniejących 
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zabytków, prowadzenie wszelkich prac ziem-
nych, zmiany historycznie ukształtowanych 
układów urbanistycznych wymagają opiniowa-
nia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

2) nową zabudowć naleşy dostosować do istnieją-
cej zabudowy historycznej oraz do historycznej 
kompozycji urbanistycznej w zakresie bryły 
i skali; 

3) naleşy uwzglćdnić konieczność konserwacji 
i odtworzenia zniszczonych fragmentów zieleni. 

3. Ustala sić strefć „OW” obserwacji arche-
ologicznej, dla której obowiązują nastćpujące za-
sady: 
1) wszelkie prace ziemne planowane na obszarach 

objćtych strefą „OW” powinny zostać uzgod-
nione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków; 

2) wszelkie prace inwestycyjne naleşy poprzedzić 
badaniami archeologicznymi. 

4. Ustala sić strefć „K” ochrony krajobrazu, 
dla której obowiązują nastćpujące zasady: 
1) planowane inwestycje w zakresie wysokości 

oraz skali powinny harmonizować z lokalną za-
budową oraz środowiskiem przyrodniczym; 

2) na planowane inwestycje, w granicach strefy 
„K” naleşy uzyskać pisemną pozytywną opinić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

5. Dla terenów połoşonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie, obowiązują nastćpujące zasady: 
1) stanowiska archeologiczne naleşy uwzglćdnić 

i nanosić w formie niezmienionej przy wykony-
waniu planów i projektów szczegółowych; 

2) w wypadku robót ziemnych Inwestor winien 
uzyskać opinić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, określającą zakres nadzoru arche-
ologicznego; 

3) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych; 

4) na obszarze objćtym planem wystćpują stano-
wiska archeologiczne (obszar AZP 88-24), ozna-
czone na rysunku planu numerami: 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 25. 

6. W odniesieniu do obiektów nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasa-
dy określone w stosownych decyzjach oraz aktach 
prawnych. Na obszarze objćtym planem stwier-
dzono nastćpujące obiekty wpisane do rejestru 
zabytków: 
1) kościół par. p.w. św. Antoniego, 1873, ul. Ogro-

dowa, wpis do rejestru zabytków dn. 30.12.1982 
pod nr 907/Wł, 

2) kościół parafialny p.w. św. Jakuba, 1 poł. XIV, 
XV - XVI, XVIII, ul. Kościelna, wpis do rejestru 
zabytków dn. 13.08.1965 pod nr 1365, 

3) zespół pałacowo-parkowy: 
a) pałac, obecnie w remoncie, 1580–1581, 1679, 

1710, pl. Zamkowy, wpis do rejestru zabyt-
ków dn. 06.06.1957 pod nr 462, 

b) oficyna mieszkalna II, 1 poł. XIX, XX, pl. 
Zamkowy 3, wpis do rejestru zabytków dn. 
25.02.2005 pod nr 483/A/1-4/05, 

c) oficyna mieszkalna IV, 1 poł. XIX, pl. Zam-
kowy 3, wpis do rejestru zabytków dn. 
25.02.2005 pod nr 483/A/1-4/05, 

d) dom mieszkalny, XVI, XVIII, XIX (strona le-
wa), pl. Zamkowy 2, wpis do rejestru zabyt-
ków dn. 25.02.2005 pod nr 483/A/1-4/05, 

e) oficyna mieszkalna, 1 poł. XIX, pl. Zamkowy 
4, wpis do rejestru zabytków dn. 25.02.2005 
pod nr 483/A/1-4/05, 

f) mur obronny z basztą, XVI, pl. Zamkowy 1, 
wpis do rejestru zabytków dn. 03.04.1984 
pod nr 993/Wł, 

g) brama na dziedzińcu gospodarczym, XVIII, 
XX, pl. Zamkowy, wpis do rejestru zabytków 
dn. 25.02.2005 pod nr 483/A/1-4/05, 

h) park pałacowy, wpis do rejestru zabytków 
dn. 19.03.1992 pod nr 1366/Wł, 

i) fragment parku pałacowego obejmujący 
działkć 17, pl. Zamkowy 10, wpis do rejestru 
zabytków dn. 26.07.2005 pod nr 545/A/05; 

Wszelkie prace prowadzone przy zabytku wpi-
sanym do rejestru wymagają pisemnego po-
zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

7. Ustala sić ochronć obiektów wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków, dla których obowią-
zują nastćpujące zasady: 
1) na działania i zamierzenia inwestycyjne na ze-

wnątrz obiektów dotyczących zmiany gabary-
tów budynków (przebudowa, odbudowa, re-
mont, nadbudowa, rozbudowa, rozbiórka) nale-
şy uzyskać pisemną pozytywną opinić Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków; projekty 
budowlane naleşy uzgadniać z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na etapie koncepcji, 

2) dopuszcza sić rozbiórkć budowli znajdujących 
sić w gminnej ewidencji zabytków – na zasa-
dach określonych w odpowiednich aktach pra-
wa; 

3) na obszarze objćtym planem wystćpują nastć-
pujące obiekty wpisane do gminnej ewidencji 
zabytków: 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 5, 

oznaczenie w planie − 1, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 7, 

oznaczenie w planie − 2, 
− dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, ul. Kopernika 8, 

oznaczenie w planie − 3, 
− dom mieszkalny, XIX/XX, ul. Kopernika 9, 

oznaczenie w planie − 4, 
− dom mieszkalny, ob. Przychodnia, k. XIX, ul. 

Kopernika 25, oznaczenie w planie − 5, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 29, 

oznaczenie w planie − 6, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 38, 

oznaczenie w planie − 7, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 40, 

oznaczenie w planie − 8, 
− dom mieszkalno−gospodarczy, 1810, k. XIX, 

ul. Kopernika 44, oznaczenie w planie − 9, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 48, 

oznaczenie w planie − 10, 
− budynek mieszkalno−gospodarczy, pocz. XX, 

ul. Kopernika 56, oznaczenie w planie − 11, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 72, 

oznaczenie w planie − 12, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kopernika 76, 

oznaczenie w planie − 13, 
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− dom mieszkalny, 1796, ul. Kopernika 79, 
oznaczenie w planie − 14, 

− zespół fabryczny tkalni Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego „Bieltex, zakład nr 9, ul. Ko-
pernika 81, oznaczenie w planie − 15: 
• magazyn przćdzy, przewlekalni, 
• budynek administracyjno-socjalny, 
• budynek przygotowalni i tkalni, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. Kopernika 90, 
oznaczenie w planie − 16, 

− dom mieszkalny, 2 poł. XIX, ul. Kopernika 
104, oznaczenie w planie − 17, 

− dom mieszkalny, ob. przedszkole, k. XIX, ul. 
Kopernika 106, oznaczenie w planie − 18, 

− dom mieszkalny, ok. 1905, ul. Kopernika 107, 
oznaczenie w planie − 19, 

− dom mieszkalny, 1 poł. XIX, ul. Kopernika 
108a, oznaczenie w planie − 20, 

− dom mieszkalny, k. XIX, XX, ul. Kościuszki 
17, oznaczenie w planie − 21, 

− dom mieszkalny, k. XIX, XX ul. Kościuszki 
17a, oznaczenie w planie − 22, 

− dom mieszkalny, 3 ćw. XIX, XX, ul. Ko-
ściuszki 20, oznaczenie w planie − 23, 

− dom mieszkalny, 3 ćw. XIX, XX, ul. Ko-
ściuszki 22, oznaczenie w planie − 24, 

− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Kościuszki 24, 
oznaczenie w planie − 25, 

− dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, ul. Kościuszki 25, 
oznaczenie w planie − 26, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. Kościuszki 27, 
oznaczenie w planie − 27, 

− zespół mieszkalno-gospodarczy, ul. Mickie-
wicza 6, oznaczenie w planie − 28: 
• dom mieszkalno-gospodarczy, 2 ćw. XIX, 
• stodoła z oborą, k. XIX, 
• obora ze stajnią, ok. poł. XIX, 

− dom mieszkalny z bramą ok. 1870, ul. Mic-
kiewicza 12, oznaczenie w planie − 29, 

− dom mieszkalny lata 20. XX, ul. Obywatelska 
2, oznaczenie w planie − 30, 

− dom mieszkalny, 3 ćw. XIX, ul. Obywatelska 
4, oznaczenie w planie − 31, 

− zespół cmentarny ul. Ogrodowa, oznaczenie 
w planie − 32: 
• kaplica cmentarna, XIX/XX, 
• cmentarz komunalny, d. Ewangelicki, 

− dom mieszkalny pocz. XX, ul. Ogrodowa 2, 
oznaczenie w planie − 33, 

− zespół fabryki, ul. Sanatoryjna 2, oznaczenie 
w planie − 34: 
• d. tkalnia w d. zespole fabrycznym (maga-

zyn „Unitra Diora”), 1900, 
• budynek administracyjny w d. zespole fa-

brycznym, ob. dom mieszkalny, k. XIX, 
− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Sanatoryjna 11, 

oznaczenie w planie − 35, 
− klasztor, obecnie szpital obserwacyjno- 

-zakaŝny ZOZ Bielawa, 4 ćw. XIX, pl. Zam-
kowy 10, oznaczenie w planie − 36, 

− willa, lata 20−te XX, ul. Zamkowa 1, ozna-
czenie w planie − 37, 

− dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, ul. Zamkowa 5, 
oznaczenie w planie − 38, 

− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Zamkowa 13, 
oznaczenie w planie − 39, 

− dom mieszkalny, 2 poł. XIX, ul. Zamkowa 27, 
oznaczenie w planie − 40, 

− dom mieszkalny, 2 poł. XIX, ul. Zamkowa 31, 
oznaczenie w planie − 41, 

− dom mieszkalny, 2 poł. XIX, ul. Zamkowa 33, 
oznaczenie w planie − 42, 

− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Zamkowa 35, 
oznaczenie w planie − 43, 

− dom mieszkalny, 2 poł. XIX, ul. Zamkowa 37, 
oznaczenie w planie − 44, 

− dom mieszkalny, poł. XIX, ul. Zamkowa 41, 
oznaczenie w planie − 45, 

− dom mieszkalny, ob. „Bieltex” Zakład nr VIII, 
k. XIX, ul. Zamkowa 67, oznaczenie w planie 
− 46, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. Zamkowa 71, 
oznaczenie w planie − 47, 

− dom mieszkalny, 3 ćw. XIX, pocz. XX, ul. 
Zamkowa 81, oznaczenie w planie − 48, 

− willa, ok. 1930, ul. 9 Maja 1, oznaczenie 
w planie − 49, 

− dom mieszkalny, k. XIX, ul. 9 Maja 3, ozna-
czenie w planie − 50, 

− dom mieszkalny, XIX/XX, ul. 9 Maja 6, ozna-
czenie w planie − 51, 

− dom mieszkalny, k. XIX, ul. 9 Maja 7, ozna-
czenie w planie − 52, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. 9 Maja 8, 
oznaczenie w planie − 53, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. 9 Maja 10, 
oznaczenie w planie − 54, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. 9 Maja 12, 
oznaczenie w planie − 55, 

− dom mieszkalny, 1 ćw. XX, ul. 9 Maja 14, 
oznaczenie w planie − 56, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. 9 Maja 16, 
oznaczenie w planie − 57, 

− dom mieszkalny, ok. 1910, ul. 9 Maja 18, 
oznaczenie w planie − 58, 

− dom mieszkalny, ok. 1910, ul. 9 Maja 20, 
oznaczenie w planie − 59, 

− dom mieszkalny, 2 poł. XIX, Piskorzów 50, 
oznaczenie w planie − 60, 

− dom mieszkalny, k. XIX, Piskorzów 51, ozna-
czenie w planie − 61, 

− dom mieszkalny, k. XIX, Piskorzów 52, ozna-
czenie w planie − 62, 

− dom mieszkalny, 1868, Piskorzów 55, ozna-
czenie w planie − 63, 

− szkoła, ok. 1880, Piskorzów 60, oznaczenie 
w planie − 64, 

− dom mieszkalny, 3 ćw. XIX, Piskorzów 70, 
oznaczenie w planie − 65, 

− dom mieszkalny, XIX/XX, Piskorzów 73, 
oznaczenie w planie − 66, 

− leśniczówka, pocz. XX, Piskorzów 91, ozna-
czenie w planie − 67, 

− dom mieszkalno−gospodarczy, 2 poł. XIX, 
Dorotka 93, oznaczenie w planie − 68, 

− dom mieszkalny, poł. XIX, Dorotka 100, 
oznaczenie w planie − 69, 

− zespół kościoła par. p.w. św. Antoniego, 
oznaczenie w planie − 70, 
• plebania, 1880, ul. Ogrodowa 44, 
• dom mieszkalny, 1880, ul. Ogrodowa 46, 
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• budynek gospodarczy obok plebanii, k. XIX, 
ul. Ogrodowa, 

• budynek gospodarczy, k. XIX, ul. Ogrodo-
wa, 

− dom mieszkalny, XIX,XX, ul. Kościelna 2, 
oznaczenie w planie − 71, 

− zespół pałacowo-parkowy, oznaczenie w 
planie − 72, 
• oficyna mieszkalna I, 1 poł. XIX, k. XIX, 

XX, pl. Zamkowy 1, 
• oficyna mieszkalna III,1 poł. XIX, XX 

(strona prawa), pl. Zamkowy 3, 
• dom mieszkalno-gospodarczy, XVIII 

(strona lewa), pl. Zamkowy, 
• stodoła, 2 poł. XIX (zespół oficyn strona 

lewa), pl. Zamkowy, 
• budynek gospodarczy, 1 poł. XIX (strona 

lewa), pl. Zamkowy, 
• budynek gospodarczy w parku, 1 poł. XIX, 

XX, pl. Zamkowy, 
• pawilon ogrodowy − oranşeria, XVIII,  

pl. Zamkowy, 
• bramka i schodki do załoşenia z sadzawką 

w parku XVIII, pl. Zamkowy, 
• mur zewnćtrzny z wnćkami, XVII, pl. 

Zamkowy, 
• mur z bramami przy dziedzińcu honoro-

wym, XVII, XVIII, pl. Zamkowy, 
• brama na dziedzińcu honorowym, XVII, 

XX, pl. Zamkowy, 
• most, 1650, XX, pl. Zamkowy, 

− cmentarz przykościelny, ul. Kościelna, ozna-
czenie w planie − 73, 

− dom mieszkalny, pocz. XX, ul. Kopernika 86, 
oznaczenie w planie − 74, 

− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Zamkowa 87, 
oznaczenie w planie − 75, 

− zespół fabryczny przćdzalni bawełny Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego „Bieltex, zaklad  
nr 10, ul. 9 Maja 3, oznaczenie w planie − 76, 
• bud. zesp. przygot. , 1910, 
• bud. magazynu bawełny, 1910, 
• bud. warsztatowy, 1910, 
• bud. magazynu cewek, 1910, 
• bud. stacji trafo, 1910, 
• bud. prod., ob. remiza, 1910, 
• bud. przćdzalni, 1870, 
• kotłownia i komin, 1870, 
• bud. administracyjny, 1870, 

− dom mieszkalny, k. XIX, ul. Bielawska 4, 
oznaczenie w planie − 77. 

W wyşej wymienionych zabytkowych obiektach 
ochronie podlegają zachowane pierwotne (hi-
storyczne) parametry i rozwiązania budowlane: 
− lokalizacja oraz historyczna (pierwotna) for-

ma obiektów, 
− układ bryły i proporcje poszczególnych ele-

mentów architektonicznych jej ukształtowa-
nia, 

− forma, układ i wysokość dachu oraz rodzaj 
pokrycia dachu, 

− układ osi okiennych, wymiary otworów 
okiennych i ich podziały, 

− elementy dekoracyjne i detal architektonicz-
ny, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny 
z desek, cokoły i podmurówki, 

− rodzaj zastosowanych materiałów budowla-
nych. 

Powyşszym przepisom podlegają wszystkie 
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków 
po wejściu uchwały w şycie. 

8. Na całym terenie objćtym opracowaniem 
obowiązuje wymóg niezwłocznego powiadomienia 
przez Inwestora Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o przypadkowym odkryciu, podczas 
robót ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iş jest on zabytkiem. 

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 

§ 7. Przeznaczenie terenów, parametry 
i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, zasady i warunki podziału nie-
ruchomości 

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, MN 
1.04, MN 1.05, MN 1.06, MN 1.07, MN 1.08, MN 
1.09, MN 1.10, MN 1.11, MN 1.12, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne, za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej i bliŝniaczej wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komunika-
cją wewnćtrzną, 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej w formie 

funkcji wbudowanej lub w formie osobnego 
budynku, 

b) w zakresie parametrów działek, na których 
dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy, 
naleşy zachować nastćpujące zasady: 
− dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń po-
mocniczych nie określa sić minimalnych 
parametrów działki, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliŝniaczej − minimalna po-
wierzchnia − 800 m2, szerokość minimum 
− 14 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1000 m2, szerokość mini-
mum − 16 m, 

− usługi komercyjne nieuciąşliwe w formie 
osobnego budynku dopuszcza sić tylko 
na działkach o powierzchni nie mniejszej 
niş 1500 m2, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, jednak nie wićcej niş 10 m, 
− szerokość − maksymalnie 25 m, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,3, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
30%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
800 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş  
14 m, 

c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone w pkt. 
3 niniejszego ustćpu – dotyczące parame-
trów działek, na których dopuszcza sić lokali-
zacjć nowej zabudowy (w przypadku braku 
moşliwości spełnienia podanych warunków 
dotyczących parametrów działki, w celu loka-
lizacji określonego rodzaju zabudowy, nieru-
chomości naleşy scalić). 

2. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN 2.01, MN 2.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne, za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliŝniaczej wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej wolno stojącej o formie, gabary-
tach oraz skali odpowiadającej zabudowie 
jednorodzinnej, tj. zawierających maksymal-
nie 4 mieszkania oraz o łącznej powierzchni 
wewnćtrznej − maksymalnie 500 m2 wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej w formie 

funkcji wbudowanej lub w formie osobnego 
budynku, 

b) w zakresie parametrów działek, na których 
dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy, 
naleşy zachować nastćpujące zasady: 
− dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń po-
mocniczych nie określa sić minimalnych 
parametrów działki 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliŝniaczej − minimalna po-
wierzchnia − 800 m2, szerokość minimum 
− 14 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-

wierzchnia − 1000 m2, szerokość mini-
mum − 16 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1500 m2, szerokość mini-
mum − 20 m, 

− usługi komercyjne nieuciąşliwe w formie 
osobnego budynku dopuszcza sić tylko 
na działkach o powierzchni nie mniejszej 
niş 1500 m2, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe, jednak nie wićcej niş  
12 m, 

− szerokość − maksymalnie 30 m, 
d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy − 0,4 , 
e) powierzchnia biologicznie czynna − min. 

30%; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
800 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş  
14 m, 

c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone w pkt. 
3 niniejszego ustćpu − dotyczące parame-
trów działek, na których dopuszcza sić lokali-
zacjć nowej zabudowy (w przypadku braku 
moşliwości spełnienia podanych warunków 
dotyczących parametrów działki, w celu loka-
lizacji określonego rodzaju zabudowy, nieru-
chomości naleşy scalić). 

3. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN 3.01, MN 3.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne, za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej, bliŝniaczej oraz 
szeregowej wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz w zabudowie pierzejowej − 
o formie, gabarytach oraz skali odpowiada-
jącej zabudowie jednorodzinnej, tj. zawiera-
jących maksymalnie 6 mieszkań oraz o łącz-
nej powierzchni wewnćtrznej − maksymalnie 
750 m2 wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z niezbćdnymi obiektami po-
mocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz ko-
munikacją wewnćtrzną; 
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3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie funkcji wbudowanej, 
b) w zakresie parametrów działek, na których 

dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy, 
naleşy zachować nastćpujące zasady: 
− dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń po-
mocniczych nie określa sić minimalnych 
parametrów działki, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej szeregowej − minimalna po-
wierzchnia − 500 m2, szerokość minimum 
− 9 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliŝniaczej − minimalna po-
wierzchnia − 800 m2, szerokość minimum 
− 14 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1000 m2, szerokość mini-
mum − 16 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1500 m2, szerokość mini-
mum − 20 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej pierzejowej − minimalna po-
wierzchnia − 650 m2, szerokość minimum 
− 12 m, 

− usługi komercyjne nieuciąşliwe w formie 
osobnego budynku dopuszcza sić tylko 
na działkach o powierzchni nie mniejszej 
niş 1500 m2, 

c) dla zabudowy pierzejowej naleşy stosować 
nieprzekraczalną linić zabudowy określoną 
w § 3 niniejszej uchwały, 

d) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe, jednak nie wićcej niş  
15 m, 

− szerokość (łącznie dla wszystkich połą-
czonych budynków, w tym dla zabudowy 
pierzejowej) − maksymalnie 40 m, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,5, 

f) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
30%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
500 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş 
9 m, 

c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone w pkt. 3 
niniejszego ustćpu − dotyczące parametrów 

działek, na których dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy (w przypadku braku moşli-
wości spełnienia podanych warunków doty-
czących parametrów działki, w celu lokaliza-
cji określonego rodzaju zabudowy, nieru-
chomości naleşy scalić). 

4. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MW 1.01, MW 1.02, MW 1.03, 
MW 1.04, MW 1.05, MW 1.06, MW 1.07, dla któ-
rych obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne, 

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 
oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) w zakresie parametrów działek, na których 

dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy, 
naleşy zachować nastćpujące zasady: 
− dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń po-
mocniczych nie określa sić minimalnych 
parametrów działki, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1500 m2, szerokość mini-
mum − 20 m, 

− usługi komercyjne nieuciąşliwe w formie 
osobnego budynku dopuszcza sić tylko 
na działkach o powierzchni nie mniejszej 
niş 1500 m2, 

b) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, jednak nie wićcej niş 18 m, 
− szerokość − maksymalnie 35 m, 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,5, 

d) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
20%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
1500 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş  
20 m, 

c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 
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d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone w pkt. 3 
niniejszego ustćpu − dotyczące parametrów 
działek, na których dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy (w przypadku braku moşli-
wości spełnienia podanych warunków doty-
czących parametrów działki, w celu lokaliza-
cji określonego rodzaju zabudowy, nieru-
chomości naleşy scalić). 

5. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MW 2.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne, 

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić − 
przebudowć, rozbudowć i remonty istniejących 
obiektów oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych 
obiektów pomocniczych, infrastruktury tech-
nicznej oraz komunikacji wewnćtrznej zapew-
niających moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) powierzchnia biologicznie czynna − min. 

20%, 
b) teren naleşy zagospodarować w sposób zor-

ganizowany, wg jednego projektu, obejmu-
jącego cały teren lub całą nieruchomość; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

6. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MW/MN 1.01, MW/MN 1.02, 
MW/MN 1.03, MW/MN 1.04, MW/MN 1.05, 
MW/MN 1.06, MW/MN 1.07, MW/MN 1.08, 
MW/MN 1.09, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz jednorodzinne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej wolno stojącej wraz z zielenią, nie-
zbćdnymi obiektami pomocniczymi, infra-
strukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej, bliŝniaczej i szere-
gowej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie: 
− funkcji wbudowanej tylko na kondygnacji 

parteru lub kondygnacji podziemnej, 

− osobnego budynku − na zasadach okre-
ślonych dla funkcji uzupełniającej, 

b) w zakresie parametrów działek, na których 
dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy, 
naleşy zachować nastćpujące zasady: 
− dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń po-
mocniczych nie określa sić minimalnych 
parametrów działki 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej szeregowej − minimalna po-
wierzchnia − 500 m2, szerokość minimum 
− 9 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliŝniaczej − minimalna po-
wierzchnia − 650 m2, szerokość minimum 
− 14 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 800 m2, szerokość minimum 
− 16 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1000 m2, szerokość mini-
mum − 20 m, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− zabudowa wielorodzinna − wysokość 

maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
szerokość maksymalnie 35 m, 

− zabudowa jednorodzinna wolnostojąca 
i bliŝniacza − minimalna wysokość 2 kon-
dygnacje nadziemne (w tym ostatnia jako 
poddasze uşytkowe), maksymalna wyso-
kość 3 kondygnacje nadziemne (w tym 
ostatnia jako poddasze uşytkowe), szero-
kość maksymalnie 25 m, 

− zabudowa jednorodzinna szeregowa − 
minimalna wysokość 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym ostatnia jako poddasze 
uşytkowe), maksymalna wysokość 3 kon-
dygnacje nadziemne (w tym ostatnia jako 
poddasze uşytkowe), szerokość maksy-
malnie 35 m, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,5, 

e) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
25%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
500 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş 
9 m, 

c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone w pkt. 3 
niniejszego ustćpu − dotyczące parametrów 
działek, na których dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy (w przypadku braku moşli-
wości spełnienia podanych warunków doty-
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czących parametrów działki, w celu lokaliza-
cji określonego rodzaju zabudowy, nieru-
chomości naleşy scalić). 

7. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MW/MN 2.01, dla którego obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz jednorodzinne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej wolno stojącej wraz z zielenią, nie-
zbćdnymi obiektami pomocniczymi, infra-
strukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej, bliŝniaczej i szere-
gowej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie: 
− funkcji wbudowanej tylko na kondygnacji 

parteru lub kondygnacji podziemnej, 
− osobnego budynku − na zasadach okre-

ślonych dla funkcji uzupełniającej, 
b) w zakresie parametrów działek, na których 

dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy, 
naleşy zachować nastćpujące zasady: 
− dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń po-
mocniczych nie określa sić minimalnych 
parametrów działki 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej szeregowej − minimalna po-
wierzchnia − 500 m2, szerokość minimum 
− 9 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliŝniaczej − minimalna po-
wierzchnia − 650 m2, szerokość minimum 
− 14 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 800 m2, szerokość minimum 
− 16 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1000 m2, szerokość mini-
mum − 20 m, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− zabudowa wielorodzinna − wysokość 

maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
szerokość maksymalnie 25 m, 

− zabudowa jednorodzinna wolno stojąca 
i bliŝniacza − minimalna wysokość 2 kon-
dygnacje nadziemne (w tym ostatnia jako 
poddasze uşytkowe), maksymalna wyso-
kość 3 kondygnacje nadziemne (w tym 
ostatnia jako poddasze uşytkowe), szero-
kość maksymalnie 25 m, 

− zabudowa jednorodzinna szeregowa − 
minimalna wysokość 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym ostatnia jako poddasze 
uşytkowe), maksymalna wysokość 3 kon-
dygnacje nadziemne (w tym ostatnia jako 
poddasze uşytkowe), szerokość maksy-
malnie 25 m, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,4, 

e) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
25%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş 500 m2, 
b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş 

9 m, 
c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone w pkt. 
3 niniejszego ustćpu − dotyczące parame-
trów działek, na których dopuszcza sić lokali-
zacjć nowej zabudowy (w przypadku braku 
moşliwości spełnienia podanych warunków 
dotyczących parametrów działki, w celu loka-
lizacji określonego rodzaju zabudowy, nieru-
chomości naleşy scalić). 

8. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MW/MN 3.01, MW/MN 3.02, 
MW/MN 3.03, MW/MN 3.04, MW/MN 3.05, 
MW/MN 3.06, MW/MN 3.07, MW/MN 3.08, 
MW/MN 3.09, MW/MN 3.10, MW/MN 3.11, 
MW/MN 3.12, MW/MN 3.13, MW/MN 3.14, 
MW/MN 3.15, MW/MN 3.16, MW/MN 3.17, 
MW/MN 3.18, MW/MN 3.19, dla których obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz jednorodzinne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej i bliŝniaczej wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną; 

2) funkcja uzupełniająca − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z niezbćdnymi obiektami po-
mocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz ko-
munikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie funkcji wbudowanej tylko na kon-
dygnacji parteru lub kondygnacji podziem-
nej, 

b) w zakresie parametrów działek, na których 
dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy, 
naleşy zachować nastćpujące zasady: 
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− dla obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń po-
mocniczych nie określa sić minimalnych 
parametrów działki 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliŝniaczej − minimalna po-
wierzchnia − 650 m2, szerokość minimum 
− 14 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 800 m2, szerokość minimum 
− 16 m, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej wolno stojącej − minimalna po-
wierzchnia − 1000 m2, szerokość mini-
mum − 20 m, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ostatnia jako poddasze 
uşytkowe, 

− szerokość maksymalnie 25 m, 
d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy − 0,3, 
e) powierzchnia biologicznie czynna −  

min. 25%; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
650 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş  
14 m, 

c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone w pkt. 
3 niniejszego ustćpu − dotyczące parame-
trów działek, na których dopuszcza sić lokali-
zacjć nowej zabudowy (w przypadku braku 
moşliwości spełnienia podanych warunków 
dotyczących parametrów działki, w celu loka-
lizacji określonego rodzaju zabudowy, nieru-
chomości naleşy scalić). 

9. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MW/U 1.01, dla którego obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz usługi komercyjne, za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej i bliŝniaczej wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć usług komercyjnych wraz z ziele-
nią, niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 

d) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi podstawowe 
wraz z niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie funkcji wbudowanej (dotyczy za-
budowy wielorodzinnej), dla zabudowy jed-
norodzinnej dopuszcza sić realizacja funkcji 
uzupełniającej w formie osobnego obiektu, 

b) dla obiektów realizowanych w formie zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej (dotyczy za-
budowy wielorodzinnej) naleşy zachować 
nastćpujący podział funkcjonalny: 
− na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w kaşdym budynku naleşy umieścić tylko 
usługi komercyjne, w szczególności zwią-
zane z handlem i gastronomią, ewentual-
nie usługi podstawowe; 

− w kaşdym budynku nie mniej niş 40% 
powierzchni uşytkowej bćdzie wskazane 
pod usługi komercyjne oraz nie mniej niş 
40% pod mieszkalnictwo wielorodzinne, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − minimalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe; maksymalnie 4 kondy-
gnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze uşytkowe, jednak nie wićcej 
niş 17 m, 

− szerokość − maksymalnie 40 m, 
d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy − 1,0, 
e) powierzchnia biologicznie czynna − min. 

20%; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 
a) powierzchnia działki powstałej na skutek po-

działu nie bćdzie mniejsza niş 1000 m2, 
b) powyşsza zasada nie dotyczy działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących popra-
wie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, w szczególności nale-
şących do wspólnot mieszkaniowych. 

10. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MW/U 2.01, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz usługi komercyjne, za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych wraz z ziele-
nią, niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami 
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pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi podstawowe 
wraz z niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie funkcji wbudowanej, 
b) dla obiektów realizowanych w formie zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej naleşy za-
chować nastćpujący podział funkcjonalny: 
− na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w kaşdym budynku naleşy umieścić tylko 
usługi komercyjne, w szczególności zwią-
zane z handlem i gastronomią, ewentual-
nie usługi podstawowe; 

− w kaşdym budynku nie mniej niş 40% 
powierzchni uşytkowej bćdzie wskazane 
pod usługi komercyjne oraz nie mniej niş 
40% pod mieszkalnictwo wielorodzinne, 

c) parametry elewacji nowych budynków 
mieszkalno-usługowych: 
− wysokość − minimalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe; maksymalnie 4 kondy-
gnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze uşytkowe, jednak nie wićcej 
niş 17 m, 

− szerokość − maksymalnie 40 m, 
d) parametry elewacji nowych budynków usłu-

gowych: 
− wysokość − maksymalnie 4 kondygnacje 

nadziemne, jednak nie wićcej niş 20 m, 
− szerokość − maksymalnie 40 m 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 1,0, 

f) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
20%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) powierzchnia działki powstałej na skutek po-

działu nie bćdzie mniejsza niş 2000 m2, 
b) powyşsza zasada nie dotyczy działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących popra-
wie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, w szczególności nale-
şących do wspólnot mieszkaniowych. 

11. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MW/U 3.01, dla których obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz usługi komercyjne, za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych wraz z ziele-
nią, niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami 

pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi podstawowe 
wraz z niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie funkcji wbudowanej, 
b) dla obiektów realizowanych w formie zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej naleşy za-
chować nastćpujący podział funkcjonalny: 
− na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w kaşdym budynku naleşy umieścić tylko 
usługi komercyjne, w szczególności zwią-
zane z handlem i gastronomią, ewentual-
nie usługi podstawowe; 

− w kaşdym budynku nie mniej niş 40% 
powierzchni uşytkowej bćdzie wskazane 
pod usługi komercyjne oraz nie mniej niş 
40% pod mieszkalnictwo wielorodzinne, 

c) parametry elewacji nowych budynków 
mieszkalno-usługowych: 
− wysokość − maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe, jednak nie wićcej niş 14 m, 

− szerokość − maksymalnie 40 m, 
d) parametry elewacji nowych budynków 

usługowych: 
− wysokość − maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, jednak nie wićcej niş 17 m, 
− szerokość − maksymalnie 40 m, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,5, 

f) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
20%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) powierzchnia działki powstałej na skutek po-

działu nie bćdzie mniejsza niş 2000 m2, 
b) powyşsza zasada nie dotyczy działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących popra-
wie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, w szczególności nale-
şących do wspólnot mieszkaniowych. 

12. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MW/U 4.01, dla którego obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz usługi komercyjne, za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej i bliŝniaczej wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć usług komercyjnych wraz z ziele-
nią, niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 
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d) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi podstawowe 
wraz z niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie funkcji wbudowanej (dotyczy za-
budowy wielorodzinnej), dla zabudowy jed-
norodzinnej dopuszcza sić realizacja funkcji 
uzupełniającej w formie osobnego obiektu, 

b) dla obiektów realizowanych w formie zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej (dotyczy za-
budowy wielorodzinnej) naleşy zachować 
nastćpujący podział funkcjonalny: 

− na pierwszej kondygnacji nadziemnej w 
kaşdym budynku naleşy umieścić tylko 
usługi komercyjne, w szczególności zwią-
zane z handlem i gastronomią, ewentualnie 
usługi podstawowe; 

− w kaşdym budynku nie mniej niş 40% po-
wierzchni uşytkowej bćdzie wskazane pod 
usługi komercyjne oraz nie mniej niş 40% 
pod mieszkalnictwo wielorodzinne, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − minimalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe; maksymalnie 3 kondy-
gnacje nadziemne, przy czym ostatnia ja-
ko poddasze uşytkowe, jednak nie wićcej 
niş 14 m, 

− szerokość − maksymalnie 40 m, 
d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy − 0,5, 
e) powierzchnia biologicznie czynna − min. 

20%; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości: 
a) powierzchnia działki powstałej na skutek po-

działu nie bćdzie mniejsza niş 1000 m2, 
b) powyşsza zasada nie dotyczy działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących popra-
wie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, w szczególności nale-
şących do wspólnot mieszkaniowych. 

13. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MG 1.01, MG 1.02, MG 1.03,  
MG 1.04, MG 1.05, MG 1.06, MG 1.07, MG 1.08, dla 
których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo rezydencjo-

nalne oraz mieszkalnictwo i usługi związane z 
obsługą ruchu turystycznego, za zgodne z funk-
cją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć mieszkalnictwa i usług związa-

nych z obsługą ruchu turystycznego, tj. hote-
le, pensjonaty, domy wczasowe, gastrono-
mia wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami 
pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy rezydencjonalnej wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-

czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć usług sportu i rekreacji wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z zielenią, niezbćdnymi obiekta-
mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) parametry elewacji nowych budynków: 

− wysokość − minimalna − 2 kondygnacje 
nadziemne; maksymalnie – 3 kondygna-
cje nadziemne, w tym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe, jednak nie wićcej niş  
14 m, 

− szerokość − maksymalnie 35 m, 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy: 
− 0,25 dla mieszkalnictwa i usług związa-

nych z obsługą ruchu turystycznego, 
− 0,15 dla zabudowy rezydencjonalnej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
50%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
2500 m2, z zastrzeşeniem przepisów dotyczą-
cych minimalnej powierzchni działki dla za-
budowy rezydencjonalnej zawartych w § 2 
niniejszej uchwały, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş 50 m, 
c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone powyşej 
− dotyczące parametrów działek, na których 
dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy 
(w przypadku braku moşliwości spełnienia 
podanych warunków dotyczących parame-
trów działki, w celu lokalizacji określonego 
rodzaju zabudowy, nieruchomości naleşy 
scalić). 

14. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN/P 1.01, MN/P 1.02, MN/P 
1.03, MN/P 1.04, MN/P 1.05, MN/P 1.06, MN/P 1.07, 
MN/P 1.08, MN/P 1.09, MN/P 1.10, MN/P 1.11, 
MN/P 1.12, MN/P 1.13, MN/P 1.14, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz produkcja, składy, magazyny, za zgodne 
z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliŝniaczej wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowo-rzemie-
ślniczej oraz mieszkaniowo-usługowej wraz 
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z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć produkcji oraz usług komercyj-
nych wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami 
pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną, 

d) lokalizacjć placów manewrowych, magazy-
nów i składów wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) lokalizacjć produkcji oraz usług komercyj-

nych dopuszcza sić pod warunkiem spełnie-
nia wymogów, określonych w aktualnych ak-
tach prawa, dotyczących ochrony zabudowy 
mieszkaniowej, w szczególności ochrony 
przed hałasem, 

b) kubatura budynków produkcyjnych i usłu-
gowych − maksymalnie 500 m3, 

c) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym ostatnia jako poddasze 
uşytkowe, jednak nie wićcej niş 12 m, 

− szerokość − 35 m, 
d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy − 0,3, 
e) powierzchnia biologicznie czynna − min. 

25% 
f) grunty naraşone na zanieczyszczenie sub-

stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny być utwardzone i skanalizowa-
ne, a wody opadowe powinny być odpro-
wadzone i podczyszczone; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş  
2000 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş  
25 m, 

c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, w szczególno-
ści naleşących do wspólnot mieszkaniowych, 

d) w przypadku podziału nieruchomości naleşy 
brać pod uwagć zasady, określone powyşej 
− dotyczące parametrów działek, na których 
dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy 
(w przypadku braku moşliwości spełnienia 
podanych warunków dotyczących parame-
trów działki, w celu lokalizacji określonego 
rodzaju zabudowy, nieruchomości naleşy 
scalić). 

15. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MI 1.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo zbiorowe (ist-

niejące budynki klasztorne), za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 

oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć budynków zamieszkania zbioro-
wego, tj.: domy klasztorne, domy rekolek-
cyjne, itp. wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć usług podstawowych, tj.: przed-
szkola, szkoły wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną 
w tym wydzielanie działek pod taką funkcjć; 

2) funkcje uzupełniające – usługi sportu i rekreacji 
wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomoc-
niczymi, infrastrukturą techniczną oraz komuni-
kacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) nowe obiekty powinny nawiązywać do ist-

niejących obiektów klasztornych tak w zakre-
sie skali (budynki nie mogą być wyşsze od 
istniejących), jak i poszczególnych elemen-
tów budynku, tj. parametry dachu (kąt na-
chylenia połaci oraz rodzaj pokrycia dacho-
wego), 

b) teren naleşy zagospodarować w sposób zor-
ganizowany, wg jednego projektu, obejmu-
jącego cały teren, 

c) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
20%; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości – wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

16. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MI 2.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo zbiorowe (ist-

niejące budynki domu dziecka), za zgodne 
z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 
oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć budynków zamieszkania zbioro-
wego, tj. domy dziecka wraz z zielenią, nie-
zbćdnymi obiektami pomocniczymi, infra-
strukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) parametry elewacji nowych budynków: 

− wysokość − maksymalnie – 3 kondygna-
cje nadziemne, 

− szerokość − maksymalnie 35 m, 
b) parametry dachów: 
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− w przypadku rozbudowy istniejących bu-
dynków − dopuszcza sić dach płaski, 

− dla nowych budynków − naleşy stosować 
zasady ogólne dotyczące parametrów da-
chu określone w § 3; 

c) powierzchnia biologicznie czynna − min. 
20%, 

d) teren naleşy zagospodarować w sposób zor-
ganizowany, wg jednego projektu, obejmu-
jącego cały teren lub całą nieruchomość. 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

17. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem U/MI 1.01, dla którego obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi komercyjne oraz miesz-

kalnictwo zbiorowe (pałac w Pieszycach), za 
zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąşli-

wych w istniejącym zespole pałacowym, 
b) lokalizacjć mieszkalnictwa i usług związa-

nych z obsługą ruchu turystycznego, tj. hote-
le, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy 
wycieczkowe, schroniska, gastronomia itp. 
w istniejącym zespole pałacowym, 

c) usługi podstawowe związane z kulturą 
w istniejącym zespole pałacowym, 

d) lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiektów 
pomocniczych, infrastruktury technicznej 
oraz komunikacji wewnćtrznej zapewniają-
cych moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów; 

2) funkcje uzupełniające − mieszkalnictwo powią-
zane z prowadzoną działalnością wraz z nie-
zbćdnymi obiektami pomocniczymi, infrastruk-
turą techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie 

w formie funkcji wbudowanej, przy czym 
powierzchnia wskazana pod taką formć nie 
moşe przekroczyć 15% powierzchni we-
wnćtrznej budynku, w którym jest zlokalizo-
wana, 

b) teren naleşy zagospodarować w sposób zor-
ganizowany, wg jednego projektu, obejmu-
jącego cały teren lub całą nieruchomość 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki. 

18. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami U 1.01, U 1.02, U 1.03, U 1.04, 
U 1.05, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi komercyjne, za zgodne 

z funkcją wiodącą terenu uznaje sić − lokalizacjć 
usług komercyjnych nieuciąşliwych wraz z zie-
lenią, niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną, 

2) funkcje uzupełniające: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami po-
mocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz 
komunikacją wewnćtrzną, 

c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną 
działalnością wraz z niezbćdnymi obiektami 
pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniających: 

− mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną 
działalnością wyłącznie w formie funkcji 
wbudowanej, 

− zabudowć mieszkaniową wielorodzinną 
w formie wbudowanej lub w formie 
osobnego obiektu, wolno stojącego lub 
w zabudowie pierzejowej, 

− zabudowć mieszkaniową jednorodzinną 
w formie wbudowanej lub w formie 
osobnego obiektu, 

b) parametry elewacji nowych budynków − wy-
sokość maksymalnie 15 m, 

c) dopuszcza sić zabudowć na granicy działki − 
za wyjątkiem: 
− granic wspólnych z określonymi na ry-

sunku planu terenami komunikacji we-
wnćtrznej, dla których naleşy zachować 
nieprzekraczalne linie zabudowy określo-
ne w § 3 niniejszej uchwały, 

− granic wspólnych z określonymi na ry-
sunku planu terenami wód powierzch-
niowych, dla których naleşy zachować za-
sady dotyczące wód powierzchniowych 
określone w § 3 niniejszej uchwały, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 1,5, 

e) dopuszcza sić maksymalnie 50% powierzch-
ni zabudowy; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) powierzchnia działki powstałej na skutek po-

działu nie bćdzie mniejsza niş 2000 m2, 
b) powyşsza zasada nie dotyczy działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących popra-
wie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, w szczególności nale-
şących do wspólnot mieszkaniowych. 

19. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami U 2.01, U 2.02, U 2.03, U 2.04, 
U 2.05, U 2.06, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi komercyjne, za zgodne 

z funkcją wiodącą terenu uznaje sić − lokalizacjć 
usług komercyjnych nieuciąşliwych wraz z  zie-
lenią, niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz 

z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
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czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami po-
mocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz 
komunikacją wewnćtrzną, 

c) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną 
działalnością wraz z niezbćdnymi obiektami 
pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniających wyłącznie 

na zasadach określonych dla funkcji wbu-
dowanej, na maksymalnie 40% sumy po-
wierzchni wewnćtrznej projektowanego 
obiektu, 

b) parametry elewacji nowych budynków usłu-
gowych; 
− wysokość − maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, przy czym ostatnia jako pod-
dasze uşytkowe, jednak nie wićcej niş  
15 m, 

− szerokość − maksymalnie 40 m, 
c) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy − 1,3, 
d) dopuszcza sić maksymalnie 50% powierzch-

ni zabudowy; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości; 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie bćdzie mniejsza niş 
2000 m2, 

b) powyşsza zasada nie dotyczy działek wy-
dzielanych pod komunikacjć wewnćtrzną, 
infrastrukturć techniczną oraz słuşących 
poprawie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, w szczególności 
naleşących do wspólnot mieszkaniowych. 

20. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem U 3.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi komercyjne (istniejące 

budynki usług handlu), za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 
oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciąşli-
wych, związanych z handlem wraz z zielenią, 
niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, in-
frastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) parametry elewacji nowych budynków: 

− wysokość − budynki nie mogą być wyşsze 
od istniejących, 

− szerokość − 35 m, 
b) parametry dachu − zaleca sić dachy o kątach 

nachylenia połaci 30°−45°, przy czym ze 

wzglćdu na charakter inwestycji dopuszcza 
sić kąt nachylenia połaci w przedziale 
15°−45°; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości − wyklucza sić podział 
terenu na mniejsze działki za wyjątkiem działek 
wydzielonych pod komunikacjć wewnćtrzną, in-
frastrukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

21. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami U 4.01, U 4.02, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi komercyjne, za zgodne 

z funkcją wiodącą terenu uznaje sić − lokalizacjć 
usług komercyjnych nieuciąşliwych wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komunika-
cją wewnćtrzną, 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) parametry elewacji nowych budynków − wy-

sokość maksymalnie 1 kondygnacja nad-
ziemna, jednak nie wićcej niş 10 m, 

b) parametry dachu − zaleca sić dachy o kątach 
nachylenia połaci 30°−45°, przy czym ze 
wzglćdu na charakter inwestycji dopuszcza 
sić kąt nachylenia połaci mniejszy niş 30° 
oraz tzw. dach płaski; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

22. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami UP 1.01, UP 1.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi podstawowe (istniejące 

obiekty usług zdrowia), za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 
oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć usług podstawowych związanych 
z usługami zdrowia wraz z zielenią, niezbćd-
nymi obiektami pomocniczymi, infrastruktu-
rą techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąşliwe wraz z ziele-

nią, niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, 
infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 

b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną 
działalnością wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 
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3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu − parametry elewacji no-
wych budynków − wysokość − maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, jednak nie wićcej niş 
12 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

23. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami UP 2.01, UP 2.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi podstawowe (istniejące 

obiekty kultu religijnego), za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiektów 

pomocniczych, infrastruktury technicznej 
oraz komunikacji wewnćtrznej zapewniają-
cych moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeń usług kultu 
religijnego wraz z obiektami mieszkalnymi 
powiązanymi z usługami kultu religijnego 
wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami po-
mocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz 
komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − wysokość budynków − jak 
dotychczas, w przypadku lokalizacji nowych 
obiektów obowiązuje zasada, iş nie mogą one 
dominować tak w zakresie wysokości jak 
i gabarytów nad istniejącymi obiektami kultu 
religijnego, 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

24. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem UP 3.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi podstawowe (istniejąca 

Miejska Biblioteka Publiczna), za zgodne 
z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 
oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć usług podstawowych związanych 
z kulturą wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne wraz 
z niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, infra-
strukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu − realizacja funkcji uzupeł-
niających wyłącznie na zasadach określonych 
dla funkcji wbudowanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

25. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem UP 4.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi podstawowe (istniejące 

przedszkole), za zgodne z funkcją wiodącą tere-
nu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 
oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów 

b) lokalizacjć usług podstawowych, związanych 
z oświatą i wychowaniem wraz z zielenią, 
niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, in-
frastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciąşliwe wraz z niezbćdnymi obiektami po-
mocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz ko-
munikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu − realizacja funkcji uzupeł-
niających wyłącznie na zasadach określonych 
dla funkcji wbudowanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

26. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem UP 5.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: usługi podstawowe, za zgodne 

z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, rozbudowć, odbudowć, nad-

budowć i remonty istniejących obiektów 
oraz lokalizacjć zieleni, niezbćdnych obiek-
tów pomocniczych, infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji wewnćtrznej zapewnia-
jących moşliwość prawidłowego funkcjono-
wania istniejących obiektów, 

b) lokalizacjć usług podstawowych związanych 
z administracją i opieką społeczną wraz 
z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomocni-
czymi, infrastrukturą techniczną oraz komu-
nikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić, 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − parametry elewacji no-
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wych budynków − wysokość − maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, jednak nie wićcej niş 
12 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

27. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem P 1.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: produkcja, składy, magazyny, 

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć produkcji oraz usług komercyjnych 

wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami pomoc-
niczymi, infrastrukturą techniczną oraz komuni-
kacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć placów manewrowych, magazynów 
i składów wraz z zielenią, niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjnych na 
potrzeby zbytu wyrobów oraz powiązanych z 
profilem produkcji wraz z niezbćdnymi obiek-
tami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniającej wyłącznie na 

zasadach określonych dla funkcji wbudowa-
nej, 

b) parametry elewacji nowych budynków − wy-
sokość − maksymalnie 12 m, 

c) parametry dachu − zaleca sić dachy o kątach 
nachylenia połaci 30°−45°, przy czym ze 
wzglćdu na charakter inwestycji dopuszcza 
sić kąt nachylenia połaci mniejszy niş 30° 
oraz tzw. dach płaski; 

d) grunty naraşone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny być utwardzone i skanalizowa-
ne, a wody opadowe powinny być odpro-
wadzone i podczyszczone; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

28. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami P 2.01, P 2.02, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: produkcja, składy, magazyny, 

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć produkcji oraz usług komercyj-

nych wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami 
pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć placów manewrowych, magazy-
nów i składów wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające: 
a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną 

działalnością wraz z niezbćdnymi obiektami 
pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) usługi komercyjne, na potrzeby zbytu wyro-
bów oraz powiązane z profilem produkcji 
wraz z niezbćdnymi obiektami pomocniczy-
mi, infrastrukturą techniczną oraz komunika-
cją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) realizacja funkcji uzupełniających wyłącznie 

na zasadach określonych dla funkcji wbu-
dowanej, 

b) parametry elewacji nowych budynków: 
− wysokość − maksymalnie 10 m, 
− szerokość − 40 m, 

c) parametry dachu − zaleca sić dachy o kątach 
nachylenia połaci 30°−45°, przy czym ze 
wzglćdu na charakter inwestycji dopuszcza 
sić kąt nachylenia połaci mniejszy niş 30° 
oraz tzw. dach płaski; 

d) grunty naraşone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny być utwardzone i skanalizowa-
ne, a wody opadowe powinny być odpro-
wadzone i podczyszczone; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości − wyklucza sić podział 
terenu na mniejsze działki za wyjątkiem działek 
wydzielonych pod komunikacjć wewnćtrzną, in-
frastrukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

29. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem UKD 1.01, dla którego obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: obsługa komunikacji drogo-

wej, za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
sić: 
a) lokalizacjć obiektów i urządzeń związanych 

z komunikacją drogową, w tym miejsc po-
stojowych, parkingów itp. wraz z zielenią, 
niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, in-
frastrukturą techniczną oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć urządzeń, obiektów oraz sieci in-
frastruktury technicznej związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczaniem ruchu; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić ; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu 
a) grunty naraşone na zanieczyszczenie sub-

stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny być utwardzone i skanalizowa-
ne, a wody opadowe powinny być odpro-
wadzone i podczyszczone, 

b) wyklucza sić lokalizacji stacji benzynowych; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − nie określa sić. 
30. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami RM 1.01, RM 1.02, RM 1.03, RM 
1.04, RM 1.05, RM 1.06, RM 1.07, RM 1.08, RM 
1.09, RM 1.10, RM 1.11, RM 1.12, RM 1.13, dla któ-
rych obowiązują nastćpujące ustalenia: 
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1) funkcja wiodąca: grunty rolne - zabudowa za-
grodowa, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy zagrodowej (z wyklu-

czeniem chowu lub hodowli zwierząt w licz-
bie przekraczającej 3 DJP) wraz z zielenią, 
niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, in-
frastrukturą techniczną (w tym urządzeń me-
lioracyjnych, drenaşu itp.) oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć obiektów i budynków związanych 
z obsługą rolniczą wraz z zielenią, niezbćd-
nymi obiektami pomocniczymi, infrastruktu-
rą techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

c) lokalizacjć produkcji rolniczej na zasadach 
określonych w odpowiednich aktach prawa, 
w szczególności dotyczących ochrony grun-
tów rolnych wraz z infrastrukturą techniczną 
(w tym urządzeń związanych z ochroną prze-
ciwpowodziową), komunikacją wewnćtrzną, 
urządzeniami pomocniczymi, zielenią – 
z wykluczeniem wszelkiej zabudowy; 

2) funkcje uzupełniające: 
a) usługi agroturystyczne wraz z zielenią, nie-

zbćdnymi obiektami pomocniczymi, infra-
strukturą techniczną oraz komunikacją we-
wnćtrzną, 

b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną 
działalnością wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu – parametry elewacji no-
wych budynków: 
− wysokość − maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, jednak nie wićcej niş 10 m; 
− szerokość − 35 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
a) powierzchnia działki powstałej na skutek po-

działu nie bćdzie mniejsza niş 1500 m2, 
b) szerokość działki nie bćdzie mniejsza niş  

25 m, 
c) powyşsze zasady nie dotyczą działek wydzie-

lanych pod komunikacjć wewnćtrzną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz słuşą-
cych poprawie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej. 

31. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami R 1.01, R 1.02, R 1.03, R 1.04,  
R 1.05, R 1.06, R 1.07, R 1.08, R 1.09, R 1.10, R 1.11, 
R 1.12, R 1.13, R 1.14, R 1.15, R 1.16, R 1.17, R 1.18, 
R 1.19, R 1.20, R 1.21, R 1.22, R 1.23, R 1.24, R 1.25, 
R 1.26, dla których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: grunty rolne z wykluczeniem 

zabudowy, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić lokalizacjć produkcji rolniczej (grun-
tów rolnych) na zasadach określonych w odpo-
wiednich aktach prawa, w szczególności doty-
czących ochrony gruntów rolnych wraz z infra-
strukturą techniczną (w tym urządzeń związa-
nych z ochroną przeciwpowodziową), komuni-
kacją wewnćtrzną, urządzeniami pomocniczymi, 
zielenią − z wykluczeniem wszelkiej zabudowy; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu − nie określa sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

32. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami R 2.01, R 2.02, R 2.03, R 2.04,  
R 2.05, dla których obowiązują nastćpujące ustale-
nia: 
1) funkcja wiodąca: grunty rolne z wykluczeniem 

zabudowy, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 

a) lokalizacjć produkcji rolniczej (gruntów rolnych) 
na zasadach określonych w odpowiednich ak-
tach prawa, w szczególności dotyczących 
ochrony gruntów rolnych wraz z infrastrukturą 
techniczną (w tym urządzeń związanych z 
ochroną przeciwpowodziową), komunikacją 
wewnćtrzną, urządzeniami pomocniczymi, zie-
lenią − z wykluczeniem wszelkiej zabudowy, 

b) lokalizacjć produkcji rolniczej związanej z ho-
dowlą ryb na zasadach określonych w odpo-
wiednich aktach prawa, w szczególności doty-
czących ochrony gruntów rolnych wraz z infra-
strukturą techniczną (w tym urządzeń związa-
nych z ochroną przeciwpowodziową), komuni-
kacją wewnćtrzną, urządzeniami pomocniczymi, 
zielenią − z wykluczeniem wszelkiej zabudowy; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − nie określa sić; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − nie określa sić. 
33. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 3.01, R 3.02, R 3.03, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: grunty rolne z wykluczeniem 

zabudowy, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić lokalizacjć produkcji rolniczej (grun-
tów rolnych) na zasadach określonych w odpo-
wiednich aktach prawa, w szczególności doty-
czących ochrony gruntów rolnych wraz z infra-
strukturą techniczną (w tym urządzeń związa-
nych z ochroną przeciwpowodziową), komuni-
kacją wewnćtrzną, urządzeniami pomocniczymi, 
zielenią − z wykluczeniem wszelkiej zabudowy; 

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − wszelkie działania nie mo-
gą pogorszyć stanu cennych siedlisk przyrodni-
czych znajdujących sić w granicach obszaru Na-
tura 2000; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

34. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami RL 1.01, RL 1.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: grunty rolne wskazane do 

zalesienia, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
a) wprowadzanie zieleni leśnej − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 
w szczególności dotyczących ochrony grun-
tów rolnych i leśnych, wraz z infrastrukturą 
techniczną (w tym urządzeń związanych 
z ochroną przeciwpowodziową), komunika-
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cją wewnćtrzną, urządzeniami pomocniczy-
mi, 

b) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na 
celu pielćgnacje oraz rozwój zieleni leśnej na 
tym terenie, na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa, w szczegól-
ności dotyczących ochrony gruntów rolnych 
i leśnych, wraz z infrastrukturą techniczną (w 
tym urządzeń związanych z ochroną prze-
ciwpowodziową), komunikacją wewnćtrzną, 
urządzeniami pomocniczymi, 

c) lokalizacjć obiektów i urządzeń związanych 
z gospodarką leśną słuşących udostćpnieniu 
lasów dla turystów, na zasadach określo-
nych w odpowiednich aktach prawa, 
w szczególności dotyczących ochrony grun-
tów rolnych i leśnych wraz z infrastrukturą 
techniczną (w tym urządzeń związanych 
z ochroną przeciwpowodziową), komunika-
cją wewnćtrzną, urządzeniami pomocni-
czym; 

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzania terenu: 
a) dla terenów znajdujących sić w granicach 

obszarów zdrenowanych naleşy ograniczyć 
wszelkie działania mogące naruszyć system 
drenarski, 

b) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów słuşą-
cych udostćpnieniu lasów dla turystów,  
tj.: wieşe i platformy widokowe − na zasa-
dach określonych przez zarządcć terenu oraz 
zgodnie z warunkami określonymi w odpo-
wiednich aktach prawa w szczególności do-
tyczących gruntów leśnych; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości - nie określa sić 

35. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami ZL 1.01, ZL 1.02, ZL 1.03, ZL 1.04, 
ZL 1.05, ZL 1.0, ZL 1.07, ZL 1.08, ZL 1.09, ZL 1.10, 
ZL 1.11, ZL 1.12, ZL 1.13, ZL 1.14, ZL 1.15, ZL 1.16, 
ZL 1.17, ZL 1.18, ZL 1.19, ZL 1.20, ZL 1.21, ZL 1.22, 
dla których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne, za 

zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć produkcji leśnej mającej na celu 

utrzymanie i pielćgnacje oraz rozwój zieleni 
leśnej na zasadach określonych w odpo-
wiednich aktach prawa, w szczególności do-
tyczących ochrony gruntów leśnych wraz 
z infrastrukturą techniczną (w tym urządzeń 
związanych z ochroną przeciwpowodziową), 
komunikacją wewnćtrzną, urządzeniami po-
mocniczymi, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeń związanych 
z gospodarką leśną słuşących udostćpnieniu 
lasów dla turystów na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa, w szczegól-
ności dotyczących ochrony gruntów leśnych 
wraz z infrastrukturą techniczną (w tym 
urządzeń związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową), komunikacją wewnćtrzną, urzą-
dzeniami pomocniczym; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i 

urządzania terenu − zakazuje sić wprowadzania 

trwałych ogrodzeń − za wyjątkiem ogrodzeń 
wprowadzanych na czas określony, nie dłuşszy  
niş wynikający bezpośrednio z konieczności 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub 
słuşących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
zielenią; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

36. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami ZL 2.01, ZL 2.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne, za 

zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć produkcji leśnej mającej na celu 

utrzymanie i pielćgnacje oraz rozwój zieleni 
leśnej na zasadach określonych w odpo-
wiednich aktach prawa, w szczególności do-
tyczących ochrony gruntów leśnych wraz 
z infrastrukturą techniczną (w tym urządzeń 
związanych z ochroną przeciwpowodziową), 
komunikacją wewnćtrzną, urządzeniami po-
mocniczymi, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeń związanych 
z gospodarką leśną słuşących udostćpnieniu 
lasów dla turystów na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa, w szczegól-
ności dotyczących ochrony gruntów leśnych 
wraz z infrastrukturą techniczną (w tym 
urządzeń związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową), komunikacją wewnćtrzną, urzą-
dzeniami pomocniczym; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) zakazuje sić wprowadzania trwałych ogro-

dzeń − za wyjątkiem ogrodzeń wprowadza-
nych na czas określony, nie dłuşszy niş wy-
nikający bezpośrednio z konieczności prze-
prowadzenia prac konserwacyjnych lub słu-
şących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
zielenią, 

b) wszelkie działania nie mogą pogorszyć stanu 
cennych siedlisk przyrodniczych znajdują-
cych sić w granicach obszaru Natura 2000; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

37. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami ZP 1.01, ZP 1.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: zieleń parkowa, za zgodne 

z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mają-

cej na celu utrzymanie, pielćgnacje oraz 
rozwój zieleni na tym terenie wraz z nie-
zbćdnymi obiektami pomocniczymi, infra-
strukturą techniczną (w tym urządzeń melio-
racyjnych, drenaşu, itp.) oraz komunikacją 
wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeń słuşących 
obsłudze wypoczynku i turystyki oraz udo-
stćpnieniu terenu dla kuracjuszy i turystów, 
tj.: miejsca odpoczynku, fontanny itp. wraz 
z niezbćdnymi obiektami pomocniczymi, in-
frastrukturą techniczną (w tym urządzeń me-
lioracyjnych, drenaşu, itp.) oraz komunikacją 
wewnćtrzną; 
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2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − teren naleşy zagospoda-
rować w sposób zorganizowany, w oparciu 
o jeden projekt dla obydwu terenów; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − wyklucza sić podział terenu 
na mniejsze działki za wyjątkiem działek wydzie-
lonych pod komunikacjć wewnćtrzną, infra-
strukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, w szczególności naleşących do 
wspólnot mieszkaniowych. 

38. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZC 1.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: cmentarze, za zgodne z funk-

cją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć cmentarza wraz z zielenią, niezbćd-

nymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) lokalizacjć obiektów związanych z obsługą 
cmentarza, tj.: kaplice, miejsca gromadzenia 
odpadów itp. wraz z zielenią, niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz komunikacją wewnćtrzną; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzania terenu − parametry elewacji nowych 
budynków − wysokość − maksymalnie 12 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości − wyklucza sić podział 
terenu na mniejsze działki za wyjątkiem działek 
wydzielonych pod komunikacjć wewnćtrzną, in-
frastrukturć techniczną oraz słuşących poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

39. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami WS 1.01, WS 1.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe 
(Pieszycki Potok), za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 

a) prowadzenie wszelkich działań mających na 
celu ochronć przed powodzią (na zasadach 
określonych przez Zarządcć cieku), w tym lo-
kalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej związanych z ochroną przeciwpowo-
dziową, 

b) lokalizacjć nowych oraz modernizacjć i kon-
serwacjć istniejących obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej słuşących regulacji 
cieków, 

c) lokalizacjć budowli drogowych takich jak 
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez Zarządcć cieku; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − naleşy ograniczyć wszelkie 
działania mogące utrudnić ochronć przed po-
wodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości 
wód; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

40. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami WS 2.01, WS 2.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe (rzeka 

Kłomnica), za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na 

celu regulacjć i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
wierzchniowych, w tym lokalizacjć urządzeń 
związanych z ochroną przeciwpowodziową, 

b) lokalizacjć nowych oraz modernizacjć i kon-
serwacjć istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej słuşących regulacji cieków, 

c) lokalizacjć urządzeń drogowych takich jak 
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcć cieku, 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − naleşy ograniczyć wszelkie 
działania mogące utrudnić ochronć przed po-
wodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości 
wód; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

41. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami WS 3.01, WS 3.02, WS 3.03,  
WS 3.04, WS 3.05, WS 3.06, WS 3.07, WS 3.08,  
WS 3.09, WS 3.10, WS 3.11, WS 3.12, WS 3.13,  
WS 3.14, WS 3.15, WS 3.16, WS 3.17, WS 3.18,  
WS 3.19, WS 3.20, WS 3.21, WS 3.22, WS 3.23,  
WS 3.24, WS 3.25, WS 3.26, WS 3.27, WS 3.28,  
WS 3.29, WS 3.30, WS 3.31, WS 3.32, WS 3.33, dla 
których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe (pozo-

stałe cieki wodne), za zgodne z funkcją wiodącą 
terenu uznaje sić: 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na 

celu regulacjć i utrzymanie cieku oraz za-
pewnienie prawidłowego spływu wód po-
wierzchniowych, w tym lokalizacjć urządzeń 
związanych z ochroną przeciwpowodziową, 

b) lokalizacjć nowych oraz modernizacjć i kon-
serwacjć istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej słuşących regulacji cieków, 

c) lokalizacjć urządzeń drogowych takich jak 
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez zarządcć cieku; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − naleşy ograniczyć wszelkie 
działania mogące utrudnić ochronć przed po-
wodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości 
wód; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

42. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami WS 4.01, WS 4.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe (wody 

stojące), za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
a) lokalizacje zbiorników wodnych, w tym sta-

wów rybnych oraz obiektów i urządzeń zwią-
zanych z prowadzoną działalnością hodow-
laną wraz z zielenią, niezbćdnymi obiektami 
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pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 
oraz komunikacją wewnćtrzną, 

b) prowadzenie wszelkich działań mających na 
celu regulacjć i utrzymanie zbiornika wod-
nego, 

c) lokalizacjć nowych oraz modernizacjć i kon-
serwacjć istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej słuşących regulacji zbiornika 
wodnego za zgodą i na zasadach określo-
nych przez Zarządcć zbiornika wodnego; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − nie określa sić; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − nie określa sić. 
43. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami E 1.01, E 1.02, E 1.03, E 1.04, dla 
których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: elektroenergetyka, za zgodne 

z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej związanych z zaopatrzeniem w 
energić elektryczną wraz z niezbćdnymi 
obiektami pomocniczymi i komunikacją we-
wnćtrzną, 

b) lokalizacjć innych sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej z wykluczeniem urządzeń 
uciąşliwych dla sąsiadujących terenów wraz 
z niezbćdnymi obiektami pomocniczymi i 
komunikacją wewnćtrzną, 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − uciąşliwość urządzeń 
i obiektów zlokalizowanych na tym terenie nie 
moşe wykraczać poza granice nieruchomości; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

44. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem W 1.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: wodociągi, za zgodne z funk-

cją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć urządzeń infrastruktury technicz-

nej związanych z zaopatrzeniem w wodć, 
b) lokalizacjć niezbćdnej komunikacji oraz do-

jazdów do urządzeń; 
2) funkcje uzupełniające − lokalizacja urządzeń 

infrastruktury technicznej − innych niş związa-
nych z zaopatrzeniem w wodć, z zachowaniem 
zasady, iş lokalizowane urządzenia nie mogą 
mieć negatywnego wpływu na jakość wód; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu − w granicach terenu naleşy 
ograniczyć wykonywanie robót oraz innych 
czynności powodujących zmniejszenie przydat-
ności wody; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji 

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDZ 1.01, KDZ 1.02, KDZ 1.03, 
KDZ 1.04, KDZ 1.05, dla których obowiązują nastć-
pujące ustalenia: 

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 
i ulice zbiorcze, za zgodne z funkcją wiodącą te-
renu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, pasów awaryjnych, poboczy 
gruntowych oraz niezbćdnych urządzeń 
technicznych związanych z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu, 

c) obsługć komunikacyjną obszarów przyle-
głych poprzez istniejące skrzyşowania, zjazdy 
i wyjazdy, a lokalizacjć nowych skrzyşowań 
oraz innych niezbćdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym zjazdów, wjazdów 
za zgodą właściwego Zarządcy drogi; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) naleşy dąşyć do osiągnićcia pełnych para-

metrów drogi i ulicy zbiorczej zgodnie 
z zasadami określonymi w odpowiednich ak-
tach prawa, w szczególności dotyczących 
przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych, 

c) szerokość jezdni min. 6,5 m, 
d) w obrćbie skrzyşowań z drogami klasy „Z” 

obowiązują naroşne ścićcia (trójkąty widoczno-
ści) o wymiarach nie mniejszych niş 10 x 10 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

2. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDZ 2.01, KDZ 2.02, KDZ 2.03, 
dla których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice zbiorcze, za zgodne z funkcją wiodącą te-
renu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacja towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, pasów awaryjnych, poboczy 
gruntowych oraz niezbćdnych urządzeń 
technicznych związanych z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu, 

c) obsługć komunikacyjną obszarów przyle-
głych poprzez istniejące skrzyşowania, zjazdy 
i wyjazdy, a lokalizacjć nowych skrzyşowań 
oraz innych niezbćdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym zjazdów, wjazdów 
za zgodą właściwego Zarządcy drogi; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających mini-

malnie 20 m − zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokość jezdni min. 6,5 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 
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3. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDL 1.01, KDL 1.02, KDL 1.03, 
dla których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice lokalne, za zgodne z funkcją wiodącą te-
renu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inşynier-

skich, chodników i ścieşek rowerowych lub 
ścieşek pieszo-rowerowych oraz niezbćd-
nych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjaz-
dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarządcć drogi; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) naleşy dąşyć do osiągnićcia pełnych para-

metrów drogi i ulicy lokalnej zgodnie z zasa-
dami określonymi w odpowiednich aktach 
prawa, w szczególności dotyczących przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych 

c) szerokość jezdni min. 6,0 m, 
d) w obrćbie skrzyşowań z drogami klasy „Z” 

obowiązują naroşne ścićcia (trójkąty widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niş 10 x 
10 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości − podział zgodny z liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu. 

4. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDL 2.01, KDL 2.02, KDL 2.03, 
KDL 2.04, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice lokalne, za zgodne z funkcją wiodącą te-
renu uznaje sić: 

a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogowej 
wraz z infrastrukturą, 

b) realizacja towarzyszących obiektów i budowli 
inşynierskich, pasów awaryjnych, poboczy 
gruntowych oraz niezbćdnych urządzeń tech-
nicznych związanych z prowadzeniem i zabez-
pieczeniem ruchu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych elementów układu ko-
munikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjazdów 
i wjazdów na zasadach określonych przez Za-
rządcć drogi; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających mini-

malnie 12 m − zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokość jezdni min. 6,0 m, 
c) w obrćbie skrzyşowań z drogami klasy „Z” 

obowiązują naroşne ścićcia (trójkąty widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niş 10 x 
10 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości − podział zgodny z liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu. 

5. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDL 3.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice lokalne, za zgodne z funkcją wiodącą te-
renu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacja towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, pasów awaryjnych, poboczy 
gruntowych oraz niezbćdnych urządzeń 
technicznych związanych z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjaz-
dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarządcć drogi 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających mini-

malnie 15 m − zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokość jezdni min. 6,0 m, 
c) w obrćbie skrzyşowań z drogami klasy „Z” 

obowiązują naroşne ścićcia (trójkąty widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niş 10 x 
10 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

6. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDD 1.01, KDD 1.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice dojazdowe, za zgodne z funkcją wiodącą 
terenu uznaje sić: 

a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogowej 
wraz z infrastrukturą, 

b) realizacjć towarzyszących obiektów i budowli 
inşynierskich, chodników i ścieşek rowerowych 
lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz niezbćd-
nych urządzeń technicznych związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych elementów układu ko-
munikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjazdów 
i wjazdów na zasadach określonych przez Za-
rządcć drogi; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) naleşy dąşyć do osiągnićcia pełnych para-

metrów drogi i ulicy dojazdowej zgodnie z 
zasadami określonymi w odpowiednich ak-
tach prawa, w szczególności dotyczących 
przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych 

c) szerokość jezdni minimalnie 5 m, 
d) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 

ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş: 
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− 5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy L 
i D, 

− 10 x 10 m − dla skrzyşowań z drogami klasy 
Z; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

7. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDD 2.01, KDD 2.02, KDD 2.03, 
KDD 2.04, KDD 2.05, KDD 2.06, KDD 2.07, dla któ-
rych obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice dojazdowe, za zgodne z funkcją wiodącą 
terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, chodników i ścieşek rowe-
rowych lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz 
niezbćdnych urządzeń technicznych związa-
nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjaz-
dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarządcć drogi; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających mini-

malnie 10 m − zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokość jezdni minimalnie 5 m, 
c) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 

ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş: 
− 5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy 

L i D, 
− 10 x 10 m − dla skrzyşowań z drogami 

klasy Z; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

8. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDD 3.01, KDD 3.02, KDD 3.03, 
KDD 3.04, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice dojazdowe, za zgodne z funkcją wiodącą 
terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, chodników i ścieşek rowe-
rowych lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz 
niezbćdnych urządzeń technicznych związa-
nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu, 

c) lokalizacjć niezbćdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjaz-
dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarządcć drogi; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających mini-
malnie 15 m − zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szerokość jezdni minimalnie 5 m, 
c) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 

ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş − 
5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy D, 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

9. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW 1.01, KDW 1.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnćtrzna − 

ciągi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − pieszo 

− jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, chodników i ścieşek rowe-
rowych lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz 
niezbćdnych urządzeń technicznych związa-
nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-

cych minimalnie 10 m − zgodnie z rysunkiem 
planu; dopuszcza sić lokalne zwćşenia wa-
runkowane istniejącym zainwestowaniem 
terenów przyległych, 

b) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego, 

c) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 
ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş: 
− 5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy D, 
− 5 x 10 m − dla skrzyşowań z drogami kla-

sy Z; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

10. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW 2.01, KDW 2.02, KDW 2.03, 
KDW 2.04, KDW 2.05, KDW 2.06, KDW 2.07, KDW 
2.08, KDW 2.09, KDW 2.10, KDW 2.11, KDW 2.12, 
KDW 2.13, KDW 2.14, KDW 2.15, KDW 2.16, dla 
których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnćtrzna − 

ciągi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − pie-

szo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, chodników i ścieşek rowe-
rowych lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz 
niezbćdnych urządzeń technicznych związa-
nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
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a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-
cych minimalnie 8 m − zgodnie z rysunkiem 
planu, dopuszcza sić lokalne zwćşenia wa-
runkowane istniejącym zainwestowaniem 
terenów przyległych, 

b) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego, 

c) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 
ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş: 
− 5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy 

L i D oraz komunikacją wewnćtrzną, 
− 5 x 10 m − dla skrzyşowań z drogami kla-

sy Z; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

11. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW 3.01, KDW 3.02, KDW 3.03, 
KDW 3.04, KDW 3.05, KDW 3.06, KDW 3.07, KDW 
3.08, KDW 3.09, KDW 3.10, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnćtrzna - 

ciągi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − pie-

szo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów i budow-

li inşynierskich, chodników i ścieşek rowe-
rowych lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz 
niezbćdnych urządzeń technicznych związa-
nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-

cych minimalnie 6 m − zgodnie z rysunkiem 
planu, dopuszcza sić lokalne zwćşenia wa-
runkowane istniejącym zainwestowaniem 
terenów przyległych, 

b) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego, 

c) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 
ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş: 
− 5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy 

D oraz komunikacją wewnćtrzną, 
− 5 x 10 m − dla skrzyşowań z drogami kla-

sy Z; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

12. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW 4.01, KDW 4.02, KDW 4.03, 
KDW 4.04, KDW 4.05, KDW 4.06, KDW 4.07, KDW 
4.08, KDW 4.09, KDW 4.10, KDW 4.11, KDW 4.12, 
KDW 4.13, KDW 4.14, KDW 4.15, KDW 4.16, KDW 
4.17, KDW 4.18, KDW 4.19, KDW 4.20, KDW 4.21, 
KDW 4.22, KDW 4.23, KDW 4.24, KDW 4.25, KDW 
4.26, KDW 4.27, KDW 4.28, KDW 4.29, KDW 4.30, 
KDW 4.31, KDW 4.32, KDW 4.33, KDW 4.34, KDW 

4.35, KDW 4.36, KDW 4.37, KDW 4.38, KDW 4.39, 
KDW 4.40, KDW 4.41, KDW 4.42, KDW 4.43, KDW 
4.44, KDW 4.45, KDW 4.46, KDW 4.47, KDW 4.48, 
KDW 4.49, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnćtrzna − 

ciągi pieszo jezdne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 

a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − pieszo- 
-jezdnej wraz z infrastrukturą, 

b) realizacjć towarzyszących obiektów i budowli 
inşynierskich, chodników i ścieşek rowerowych 
lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz niezbćd-
nych urządzeń technicznych związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-

cych – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 

jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego, 

c) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 
ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş: 
− 5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy 

L i D, 
− 5 x 10 m − dla skrzyşowań z drogami kla-

sy Z; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − podział zgodny z liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu. 

13. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW 5.01, KDW 5.02, KDW 5.03, 
dla których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnćtrzna − 

ciągi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 

a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej – pieszo- 
-jezdnej wraz z infrastrukturą, 

b) realizacjć towarzyszących obiektów i budowli 
inşynierskich, chodników i ścieşek rowerowych 
lub ścieşek pieszo-rowerowych oraz niezbćd-
nych urządzeń technicznych związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-

cych − zgodnie z rysunkiem planu, 
b) ciąg naleşy zakończyć placem manewrowym 

o wymiarach zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 

jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego, 

d) w obrćbie skrzyşowań obowiązują naroşne 
ścićcia linii rozgraniczającej (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş: 
− 5 x 5 m − dla skrzyşowań z drogami klasy 

L i D, 
− 5 x 10 m − dla skrzyşowań z drogami kla-

sy Z; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości − podział zgodny z li-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 84 – 8033 – Poz. 1307 

 

niami rozgraniczającymi określonymi na ry-
sunku planu. 
14. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem KK 1.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja kolejowa (nie-

czynna linia kolejowa), za zgodne z funkcją wio-
dącą terenu uznaje sić: 
a) przebudowć, odbudowć, rozbudowć, re-

mont, rozbiórkć, a takşe modernizacjć istnie-
jącej linii, 

b) lokalizacjć urządzeń, obiektów oraz sieci in-
frastruktury technicznej związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczaniem ruchu, 

c) realizacjć towarzyszących obiektów inşynier-
skich, dojazdów oraz niezbćdnych urządzeń 
technicznych związanych z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − dro-
gowej, pieszej oraz pieszo-rowerowej, 

e) lokalizacjć sieci uzbrojenia technicznego za 
zgodą i na zasadach określonych przez Za-
rządcć linii, 

f) lokalizacjć skrzyşowań z drogami na zasa-
dach określonych przez Zarządcć linii; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − nie określa sić; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

Rozdział 4 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić 
dostawć ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubacho-
wie, na bazie istniejącego wodociągu „lubachow-
skiego” Ø 600 mm − po rozbudowie. 

2. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić nastćpujące zasady: 
1) dostawa zgodnie z warunkami określonymi 

przez właściwy Zakład Energetyczny, 
2) dopuszcza sić skablowanie i przełoşenie istnie-

jących napowietrznych sieci elektroenergetycz-
nych, 

3) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla 
zasilania nowych podmiotów oraz jej charakter 
(napowietrzny lub kablowy), zostaną określone 
w warunkach przyłączenia; 

4) przewiduje sić modernizacjć istniejącej sieci 
elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotych-
czasowego charakteru; 

5) nową sieć elektroenergetyczną naleşy prowa-
dzić w liniach rozgraniczających dróg; dopusz-
cza sić prowadzenie sieci poza układami komu-
nikacyjnymi − po uzyskaniu zgody właściciela 
sieci i właściciela gruntu, przez który bćdzie 
przebiegać trasa linii; 

6) w przypadku konieczności budowy stacji trans-
formatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniami 
średniego i niskiego napićcia przewiduje sić 

stosowanie stacji prefabrykowanej kontenero-
wej lub słupowej − w zaleşności od charakteru 
sieci i przewidywanego obciąşenia; 

7) w przypadku konieczności budowy prefabryko-
wanej kontenerowej stacji transformatorowej 
20/0,4 kV, naleşy przewidzieć wydzieloną działkć 
umoşliwiającą zabudowć stacji w odległości do 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy 
budynków prefabrykowanych kontenerowych 
stacji transformatorowych; 

8) do działki przewidzianej pod budowć kontene-
rowej stacji transformatorowej naleşy uwzglćd-
nić dojazd od strony układu komunikacyjnego. 

3. Zaopatrzenie w energić cieplną − ogrzewa-
nie indywidualne lub zdalczynne – z zastosowa-
niem nastćpujących zasad: 
1) zaleca sić odnawialne ŝródła energii, tj. energia 

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła 
itp.), biomasa ( w tym drewno); 

2) dopuszcza sić ogrzewanie przy zastosowaniu 
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-
runkiem zastosowania kotłów o wysokiej 
sprawności, tj. powyşej 90%; 

3) dopuszcza sić ogrzewanie przy zastosowaniu 
wćgla i jego pochodnych pod warunkiem za-
stosowania kotłów o wysokiej sprawności,  
tj. powyşej 80%. 

4. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na 
podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na składowisko odpadów. 

5. Dla całego terenu w granicach opracowania 
przewiduje sić system grupowego odprowadzenia 
ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. 
Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza sić indywidualne oczyszczalnie ścieków, 
szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-
stości do oczyszczalni. 

6. W terenach przeznaczonych pod inwestycje 
zaleca sić uzbrojenie terenów poprzedzające reali-
zacjć zabudowy. 

7. Zaleca sić, aby sieci uzbrojenia techniczne-
go przebiegały w liniach rozgraniczających dróg. 
W przypadku braku moşliwości wykonania sieci 
jw. dopuszcza sić prowadzenie sieci w przylegają-
cych do dróg terenach − za zgodą właścicieli lub 
uşytkowników wieczystych − na zasadach określo-
nych w stosownych aktach prawa. 

8. Dopuszcza sić uzbrojenie czćści terenu 
przez inwestorów we własnym zakresie. 

9. W zakresie zaopatrzenia w gaz oraz w za-
kresie zagospodarowania obszarów połoşonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu ustala sić 
nastćpujące zasady: 
1) przy lokalizacji nowych obiektów naleşy zacho-

wać odległości określone w stosownych przepi-
sach prawa, w szczególności dotyczących wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać sieci gazowe, 

2) dopuszcza sić modernizacjć i przebudowć ist-
niejącej sieci gazowej. 
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Rozdział 5 

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI CELÓW 
PUBLICZNYCH 

§ 10. Tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych uznaje sić: 
1) tereny komunikacji publicznej, których zasady 

urządzania określono w § 8 niniejszej uchwały; 
2) tereny usług podstawowych, których zasady 

urządzania określono w § 7 niniejszej uchwały; 
3) tereny zieleni publicznej − parków, lasów oraz 

gruntów leśnych, których zasady urządzania 
określono w § 7 niniejszej uchwały; 

4) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, któ-
rych zasady urządzania określono w §7 niniej-
szej uchwały. 

2. Dopuszcza sić realizacjć celów publicznych 
na terenach wód powierzchniowych (WS), których 
zasady urządzania określono w § 7 niniejszej 
uchwały. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić realizacjć celów publicznych w terenach miesz-
kalnictwa i usług pod warunkiem zachowania usta-

leń planu określonych w § 7 niniejszej uchwały i za 
zgodą zarządcy terenu. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić realizacjć celów publicznych w zakresie lokali-
zacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach roz-
graniczających pozostałe tereny o funkcji innej niş 
urządzenia infrastruktury technicznej − pod warun-
kiem zachowania ustaleń planu określonych w §7 
i § 8 niniejszej uchwały i za zgodą właścicieli lub 
uşytkowników wieczystych. 

Rozdział 6 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 11. Ustalenia końcowe 
1. Ustala sić wysokość opłaty określonej  

w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości 
nieruchomości. 

2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Pieszyce. 

3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Urszula Kordiak 
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Załącznik nr 1a do uchwały nr V/22/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
10 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 1b do uchwały nr V/22/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
10 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 1c do uchwały nr V/22/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
10 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/22/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
10 lutego 2011 r. 

 
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego MPZP PIESZYCE ŚRODKOWE − DOROTKA − PISKORZÓW GÓRNY 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach stwierdza, co nastćpu-
je: 
1) Uwzglćdnia sić w czćści uwagć nr 1, złoşoną dnia 15 grudnia 2010 roku (wnoszący uwagć: pan Mi-

chał Cal, pan Stanisław Karpierz), dotyczącą działki nr 524, AM-9, obrćb Pieszyce Środkowe – zgodnie 
ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Pieszyce, którego rozwiązania zostały uwzglćdnione w przedsta-
wionym projekcie planu, tj. poprzez likwidacjć odcinka drogi i zakończenie jej placem manewrowym. 
W pozostałej czćści ww. uwagć odrzuca sić. 

2) Odrzuca sić uwagć nr 3, złoşoną dnia 8 grudnia 2010 roku (wnoszący uwagć – pan Gustaw Szmalcel), 
dotyczącą działki nr 398/8, AM-6, obrćb Pieszyce Środkowe, z uwagi na niezgodność proponowanych 
rozwiązań z kierunkami wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

3) Odrzuca sić uwagć nr 4, złoşoną dnia 8 grudnia 2010 roku (wnoszący uwagć – pan Wacław Malaga), 
dotyczącą działek nr 683 i 675, AM-20, obrćb Piskorzów. Uwaga jest bezprzedmiotowa, poniewaş dla 
wnioskowanych działek projekt planu juş przewiduje moşliwość lokalizacji produkcji rolniczej związa-
nej z hodowlą ryb (zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy, określonym w uwadze). 

4) Odrzuca sić uwagć nr 5, złoşoną dnia 15 grudnia 2010 roku (wnoszący uwagć: pani Katarzyna Cwaj-
da), dotyczącą działek nr 398/9 i 398/10, AM-6, obrćb Pieszyce Środkowe, z uwagi na niezgodność 
proponowanych rozwiązań z kierunkami wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy. 

5) Uwzglćdnia sić w czćści uwagć nr 6, złoşoną dnia 15 grudnia 2010 roku (wnoszący uwagć: pan Jacek 
Gaweł), dotyczącą działki nr 398/3, 398/5, 399, 398/4 i 401, AM-6, obrćb Pieszyce Środkowe – zgodnie 
ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Pieszyce, którego rozwiązania zostały uwzglćdnione w przedsta-
wionym projekcie planu, tj. poprzez wyznaczenie placu manewrowego na zakończeniu drogi, na 
działce nr 401. W pozostałej czćści ww. uwagć odrzuca sić. 

6) Uwzglćdnia sić w czćści uwagć nr 7, złoşoną dnia 16 grudnia 2010 roku (wnoszący uwagć: pan Jan 
Cal), dotyczącą działki nr 522, AM-9, obrćb Pieszyce Środkowe − zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza 
Miasta Pieszyce, którego rozwiązania zostały uwzglćdnione w przedstawionym projekcie planu, tj. 
poprzez likwidacjć drogi i zakończenie jej placem manewrowym. W pozostałej czćści ww. uwagć od-
rzuca sić. 

7) Uwzglćdnia sić w czćści uwagć nr 8, złoşoną dnia 23 grudnia 2010 roku (wnoszący uwagć: Witold 
Zajączkowski), dotyczącą działek nr 665, 669, 670, 672, 681, 682, AM-20, obrćb Piskorzów − zgodnie ze 
stanowiskiem Burmistrza Miasta Pieszyce, którego rozwiązania zostały uwzglćdnione w przedstawio-
nym projekcie planu, tj. poprzez wprowadzenie funkcji „grunty rolne - zabudowa zagrodowa” na tej 
czćści działki nr 682, która jest poza obszarem projektowanego uşytku ekologicznego, poza obszarem 
zasićgu wód powodziowych 1997 r., oraz poza gruntami leśnymi. W pozostałej czćści ww. uwagć od-
rzuca sić. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr V/22/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
10 lutego 2011 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŝn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) stwierdza sić,  
iş realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy wyni-
kających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIESZYCE ŚRODKOWE 
− DOROTKA − PISKORZÓW GÓRNY, bćdzie finansowana z budşetu gminy, w tym ze środków pozyski-
wanych z funduszy Unii Europejskiej, a takşe ze środków zewnćtrznych.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej bćdą realizowane w oparciu o istniejące uzbrojenie 
terenu − zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta Pieszyce. 
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UCHWAŁA NR VII/30/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie  zmiany uchwały nr XLIV/243/2010 Rady  Miejskiej  w Polanicy-Zdroju  z dnia 31 maja 2010 r. 
w  sprawie  szczegółowych  zasad  i trybu  umarzania,  odraczania  terminu zapłaty oraz rozkładania na 
raty   wierzytelności   Gminy   Polanica-Zdrój   i   jej  jednostek   organizacyjnych   z  tytułu   należności 
pieniężnych  mających  charakter   cywilnoprawny,  warunków   dopuszczalności   pomocy   publicznej 
w przypadkach,  w  których  ulga  będzie  stanowić  pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 – ze zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Polanicy-
-Zdroju uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. W uchwale nr XLIV/243/2010 Rady Miej-
skiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 maja 2010 roku 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na 
raty wierzytelności Gminy Polanica-Zdrój i jej jed-
nostek organizacyjnych z tytułu naleşności pie-
nićşnych mających charakter cywilnoprawny, wa-
runków dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga bćdzie stanowić po-
moc publiczną oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych w § 4 w ust. 1 dodaje sić:  
− pkt 3 w brzmieniu − „Kierownicy jednostek or-

ganizacyjnych Gminy w zakresie prowadzonych 
zadań − jeşeli wartość wierzytelności nie prze-
kracza kwoty 1.000,00 EURO, a powyşej 

1.000,00 EURO po zaopiniowaniu wniosku 
dłuşnika przez Komisjć Budşetu i Integracji Eu-
ropejskiej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju;”  

− pkt. 4 w brzmieniu − „Zarząd Miejskiego Zakła-
du Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka 
z o.o. w zakresie naleşności stanowiących do-
chód Gminy, a realizowanych przez Spółkć − je-
şeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 
1.000,00 EURO, a powyşej 1.000,00 EURO po 
zaopiniowaniu wniosku dłuşnika przez Komisjć 
Budşetu i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej 
w Polanicy-Zdroju.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Polanica-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Puchniak 
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