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UCHWAŁA NR XI/98/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

 z dnia 22 lipca 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia  
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 14 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
Rada Miejska w Sobótce uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. W przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sobótka, ustala sić od-
płatność za świadczenia w zakresie przekraczają-
cym 5 godzin podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego. 

2. Odpłatność obejmuje koszty nastćpujących 
zajćć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuń-
czych: 
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające roz-

wój emocjonalny i społeczny dziecka, 
2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój 

fizyczny dziecka, 
3) zajćcia artystyczne, rozwijające twórcze uzdol-

nienia dzieci, 
4) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej 

i nawyków dbania o własne zdrowie, 
5) zajćcia interaktywne, rozwijające zainteresowa-

nia otaczającym światem. 

§ 2. Opłatć za świadczenia, o których mowa 
w § 1, pobiera sić za kaşdą rozpoczćtą godzinć 
pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 0,17 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracć – ustalone-
go na podstawie odrćbnych przepisów. 

§ 3. Nie pobiera sić opłaty, o której mowa  
w § 2, za pobyt dzieci z rodzin korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. 

§ 4. Zakres świadczeń udzielanych przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminć 
Sobótka oraz sposób pobierania opłaty określa 
umowa cywilno-prawna zawierana pomićdzy dy-
rektorem Przedszkola a rodzicami/opiekunami 
prawnymi dziecka uczćszczającego do przedszkola. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XL/311/09 Rady 
Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadcze-
nia przedszkola publicznego w Sobótce prowadzo-
nego przez Gminć Sobótka. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Sobótka 

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 września 2011 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Witold Nazimek 
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UCHWAŁA NR VIII/80/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do w uchwały nr XXXIII/393/09 
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porćbie z dnia  
30 marca 2009 r. o przystąpieniu do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii 
Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Gór-
nej w Szklarskiej Porćbie.  
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie po stwierdze-
niu, zgodności z ustaleniami Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Szklarskiej Poręby przyjętego uchwałą  
nr XIII/188/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porę-
bie z dnia 17 grudnia 1999 r., wraz ze zmianą przy-
jętą uchwałą nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Szklar-
skiej Porębie z dnia 10 września 2007r. oraz zmia-
ną przyjętą uchwałą nr XXXIV/398/09 Rady Miej-
skiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 kwietnia  
2009 r., uchwala co następuje: 

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedz-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 – 16165 – Poz. 2955 

 

twie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listo-
pada i ul. Górnej w Szklarskiej Porćbie, zwany da-
lej planem. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice 
określone zostały w uchwale nr XXXIII/393/09 Rady 
Miejskiej w Szklarskiej Porćbie z dnia 30 marca 
2009 r. o przystąpieniu do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Ofi-
cerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej 
Porćbie. 

3. Powierzchnia obszaru objćtego planem wy-
nosi ok. 310 ha. 

4. Integralną czćścią planu jest rysunek planu 
w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

5. Załącznikami do uchwały są takşe: 
1) załącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnićcie o spo-

sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu, 

2) załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygniecie o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
şą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania. 

6. Ustalenia tekstu planu zawarte w uchwale 
obejmują: 
1) przepisy ogólne, zawarte w Rozdziale I uchwały, 
2) ustalenia obowiązujące dla całego obszaru ob-

jćtego planem, zawarte w Rozdziale II uchwały, 
3) ustalenia szczegółowe, zawarte w Rozdziale III 

uchwały, odnoszące sić do poszczególnych te-
renów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
na rysunku planu, 

4) przepisy końcowe, zawartych w Rozdziale IV 
uchwały. 

7. Ustalenia planu naleşy rozpatrywać i sto-
sować z uwzglćdnieniem obowiązujących przepi-
sów odrćbnych. 

§ 2. 1. Plan określa: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy, wyraşone: maksymalnym 
wskaŝnikiem zabudowy, maksymalną wysoko-
ścią poziomu kalenicy liczoną od najnişej poło-
şonego terenu przy budynku oraz maksymalną 
ilością kondygnacji nadziemnych, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objćtych planem, 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy, 

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

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
2. Plan nie określa: 

1) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych, 

3) granic terenów pod budowć wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, 

4) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuşących organizacji imprez ma-
sowych; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów, 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a takşe ograniczenia dotyczące prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
określone w przepisach odrćbnych. 

§ 3. Ilekroć w uchwale oraz na rysunku planu 
jest mowa o: 

1) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

2) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar 
o określonym rodzaju przeznaczenia i zago-
spodarowania, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, 

3) podstawowym przeznaczeniu terenu – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które winno 
stać sić dominującą formą wykorzystania te-
renu. W ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczą sić elementy zagospodarowania 
bezpośredniego z nim związane, warunkujące 
prawidłowe korzystanie z terenu, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny 
niş podstawowy, który uzupełnia przeznacze-
nie podstawowe w sposób określony w usta-
leniach planu i którego powierzchnia zabudo-
wy lub powierzchnia czćści terenu wykorzy-
stana na to przeznaczenie, zajmuje w grani-
cach poszczególnych nieruchomości mniej niş 
50% powierzchni zajmowanej przez przezna-
czenie podstawowe, 

5) wskaŝniku zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć, wskaŝnik wyraşający stosunek po-
wierzchni zabudowy liczonej po zewnćtrznym 
obrysie budynku do powierzchni działki, 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić, której şaden element 
budynku, za wyjątkiem wysunićtych zadaszeń, 
przedsionków wejściowych, ganków, wyku-
szy, schodów zewnćtrznych, nie moşe prze-
kroczyć, 
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7) powierzchni biologicznie czynnej − zgodnie 
z definicją przyjćtą w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 
z 2002 Nr 75 poz. 690 z póŝniejszymi zm.) 

8) usługach – naleşy przez to rozumieć usługi nie 
związane z działalnością z produkcyjną, któ-
rych uciąşliwość określona na podstawie 
obowiązujących przepisów odrćbnych nie wy-
kracza poza granice działki inwestora 

9) kondygnacji podziemnej −  zgodnie z definicją 
przyjćtą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002  
Nr 75, poz. 690 z póŝniejszymi zm.) 

10) kondygnacji nadziemnej − zgodnie z definicją 
przyjćtą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002  
Nr 75, poz. 690 z póŝniejszymi zm.), 

11) obiekty o walorach architektonicznych – nale-
şy przez to rozumieć obiekty figurujące w reje-
strze zabytków oraz budynki objćte ochroną, 
figurujące w ewidencji zabytków 

12) obiektach małej architektury – zgodnie z defi-
nicją przyjćtą w ustawie Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994r. (j.t. Dz. U. z 2006 Nr 156, 
poz. 1118 z póŝniejszymi zm.), 

13) wysokości budynku − zgodnie z definicją przy-
jćtą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 75, 
poz. 690 z póŝniejszymi zm.). 

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia przedstawione 
na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) oznaczenia przeznaczenia terenów wyraşone na 

rysunku planu symbolami literowymi i nume-
rami wyróşniającymi poszczególne tereny, 

5) budynki objćte ochroną figurujące w ewidencji 
zabytków; 

6) obszar korytarzy ekologicznych; 
2. Pozostałe oznaczenia mają charakter infor-

macyjny, wynikają z obowiązujących przepisów 
odrćbnych a naleşą do nich: 
1) linia energetyczna wraz ze strefą techniczną, 
2) obszary i budynki figurujące w rejestrze zabytków, 
3) strefa ochrony sanitarnej, 
4) granice terenów zamknićtych, 
5) strefa ochronna ujćcia wody, 
6) szlaki turystyczne. 

Rozdział II 

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE DLA CAŁEGO 
OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

§ 5. 1. Wyznacza sić tereny o nastćpującym 
przeznaczeniu podstawowym: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem 
MW, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN 

3) tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem MP 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami 
oznaczone na rysunku planu symbolem MU 

5) tereny usług oznaczone na rysunku planu 
symbolem U, 

6) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na 
rysunku planu symbolem US, 

7) tereny usług z zielenią towarzysząca oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem UZ 

8) tereny łąk zielonych oznaczone na rysunku 
planu symbolem RZ, 

9) tereny usług kultu religijnego oznaczone na 
rysunku planu symbolem UK, 

10) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZC 

11) tereny lasów oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL, 

12) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP, 

13) tereny wód powierzchniowych oznaczone na 
rysunku planu symbolem WS, 

14) tereny infrastruktury technicznej – elektro-
energetyka oznaczone na rysunku planu sym-
bolem E, 

15) tereny infrastruktury technicznej – wodociągi 
oznaczone na rysunku planu symbolem W, 

16) tereny dróg głównych oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDG, 

17) tereny dróg lokalnych oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDL, 

18) tereny dróg dojazdowych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDD, 

19) tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDP, 

20) tereny dróg wewnćtrznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW 

21) tereny obsługi komunikacji i parkingi ozna-
czone na rysunku planu symbolem KS. 
2. Tereny o róşnym przeznaczeniu i róşnych 

zasadach zagospodarowania wydzielają na rysun-
ku planu linie rozgraniczające. 

Zasady adaptacji istniejących funkcji  
i lokalizacji reklam 

§ 6. 1. Plan dopuszcza utrzymanie wystćpują-
cych w stanie istniejącym funkcji terenów zainwe-
stowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy 
spełnieniu nastćpujących warunków: 
1) uciąşliwości tych funkcji dla środowiska przy-

rodniczego i mieszkańców sprowadzone zosta-
ną do wielkości wynikających z obowiązujących 
przepisów; 

2) w granicach działek tych funkcji zapewniona 
zostanie odpowiednia liczba miejsc postojo-
wych dla samochodów uşytkowników stałych 
i przebywających okresowo, zgodnie z ustale-
niami ogólnymi określonymi w § 9; 

3) uwzglćdnione zostaną wymogi ochrony warto-
ści kulturowych określonych w § 13, § 14. 
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2. Zasady adaptacji, przebudowy i rozbudowy 
istniejącej zabudowy określają ustalenia planu. 

3. Dopuszcza sić wymianć lub likwidacjć ist-
niejącej zabudowy przy zachowaniu ustaleń planu. 

§ 7. 1. Na obszarze planu dopuszcza sić 
umieszczenie elementów informacji turystycznej, 
plansz reklamowych i niezbćdnych dla nich obiek-
tów małej architektury, wyłącznie pod warunkiem, 
şe bćdą ukształtowane zgodnie z przyjćtą przez 
władze miasta formą oraz zasadami kształtowania 
i organizowania takich elementów. 

2. Wyklucza sić lokalizacjć reklam, informacji 
i obiektów malej architektury w miejscach, nie 
zapewniających: 
1) ukształtowania przestrzeni publicznej jako har-

monijnej całości zgodnie z wymogami kompo-
zycjo-estetycznymi, 

2) ochronć wartości kulturowych i krajobrazu, 
3) właściwej ekspozycji i ochrony obiektów bu-

dowlanych, w tym obiektów o walorach archi-
tektonicznych, 

4) bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów, 
5) spełnienia przepisów odrćbnych, w tym tech-

niczno budowlanych. 
3. Dopuszcza sić umieszczenie plansz rekla-

mowych i informacyjnych na elewacjach budynku 
wyłącznie odnoszących sić do przedmiotu działal-
ności na danej nieruchomości. 

4. Ustala sić nastćpujące warunki i zasady 
kształtowania – tablic informacyjnych i reklamowych, 
szyldów oraz liternictwa przestrzennego, umieszczo-
nych na elewacjach frontowych budynków: 
1) zespół lub pojedynczą formć nośnika informacji 

naleşy umieszczać z poszanowaniem kompozy-
cyjnego ukształtowania elewacji budynku i jego 
detalu; 

2) rozwiązania kolorystyczne winny charakteryzo-
wać sić barwami stonowanymi, o niskiej chro-
matyczności (z wykluczeniem kolorów podsta-
wowych i intensywnych); zespół tablic ukształ-
tować jednorodnie stylistycznie i kolorystycznie. 

5. Zakaz lokalizacji wielkogabarytowych tablic 
reklamowych w liniach rozgraniczających dróg. 

6. Dopuszcza sić lokalizacjć wielkogabaryto-
wych tablic reklamowych na terenach US1, US2, 
US3, UZ2, UZ6, UZ7, UZ9, UZ15, UZ16, KS2 pod 
warunkiem şe nie przekroczą wysokości 7m 
i powierzchni tablicy nie wićkszej niş 15m2. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji oraz zasady lokalizacji 

miejsc postojowych 

§ 8. 1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określa 
rysunek i tekst planu. 

2. Układ komunikacyjny tworzą: 
1) drogi główne oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDG, wyodrćbnione numeracją od 
1 do 2 

2) drogi lokalne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDL, wyodrćbnione numeracją od 
1 do 2 

3) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDD wyodrćbnione numeracją od 
1 do 12 

4) ciągi pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDP, wyodrćbnione numeracją od 
1 do 23 

5) drogi wewnćtrzne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDW, wyodrćbnione numeracją od 
1 do 21. 

3. W obrćbie linii rozgraniczających dróg, 
w zaleşności od klasy drogi, zaleca sić realizacjć 
ścieşek rowerowych, miejsc postojowych oraz 
pasów zieleni na warunkach określonych w przepi-
sach odrćbnych. 

4. Nowe i modernizowane elementy układu 
komunikacyjnego słuşące pieszym oraz dojścia do 
obiektów usługowych naleşy dostosować do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

5. W obrćbie linii rozgraniczających dróg do-
puszcza sić lokalizowanie obiektów: 
1) związanych z obsługą ruchu, 
2) małej architektury, w tym elementów informacji 

turystycznej, plansz reklamowych uwzglćdnia-
jąc zasady ich lokalizacji określone w §7 . 

6. Ustala sić nastćpujące tereny do wytyczenia 
ścieşek rowerowych: 
1) tereny dróg oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KDG, 
2) tereny dróg oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KDL, 
3) tereny dróg oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KDD. 
7. Przy budowie, przebudowie i modernizacji 

ulic naleşy uwzglćdnić ustalenia dotyczące zasad 
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej określone 
w § 10, § 11 i § 12. 

§ 9. 1. W granicach działek budowlanych lub 
terenów, naleşy zapewnić odpowiednią do potrzeb 
i przepisów odrćbnych liczbć miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, autobusów i samo-
chodów gospodarczych. 

2. Minimalną liczbć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych na działkach budowla-
nych naleşy ustalić w oparciu o nastćpujące 
wskaŝniki: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej – 

1 m.p./1 mieszkanie lub 1 apartament 
2) na terenach usług: 

a) biura, usługi, obsługa działalności gospo-
darczej 1m.p./ 50m2 powierzchni uşytkowej 

b) obiekty sportowo-rekreacyjne 1m.p./ 10 
uşytkowników 

c) hotele 1m.p./ 1 pokój 
d) pensjonaty, motele i inne obiekty turystycz-

ne 1m.p./ 1 pokój 
e) restauracje, kawiarnie 1m.p./ 5 miejsc kon-

sumpcyjnych 
f) obiekty handlu detalicznego 1m.p./ 50 m2 

powierzchni sprzedaşy 
g) obiekty lecznictwa zamknićtego 1m.p./ 

5 łóşka 
3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza 

sić uwzglćdnienie przyulicznych miejsc postojo-
wych za zgodą zarządcy drogi lub innych miejsc 
postojowych, na terenach sąsiednich, za zgodą 
zarządcy terenu. 
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 10. 1. Ustala sić zaopatrzenie w wodć po-
przez zbiorowy system zaopatrzenia w wodć funk-
cjonujący w oparciu o urządzenia wodociągowe, 
obejmujące: 
1) ujćcia wód, 
2) urządzenia zaopatrzenia w wodć, obejmujące 

magazynowanie, uzdatnianie oraz regulacjć ci-
śnienia, 

3) sieci wodociągowe. 
2. Ustala sić odprowadzenie ścieków poprzez 

zbiorowy system odprowadzenia ścieków funkcjo-
nujący w oparciu o nastćpujące urządzenia kanali-
zacyjne: 
1) sieci kanalizacyjne, 
2) przepompownie ścieków, 
3) mechaniczno-biologiczną oczyszczalnić ścieków 

zlokalizowaną przy ulicy Hofmana. 
3. Do czasu realizacji docelowych urządzeń 

Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji, 
w tym nowej mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni ścieków przy ulicy Hofmana, ustala sić: 
1) zaopatrzenie w wodć z istniejących i moderni-

zowanych urządzeń obsługujących zbiorowy 
system zaopatrzenia miasta w wodć, 

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i mo-
dernizowanych urządzeń obsługujących obszar 
miasta: 
a) lokalnych oczyszczalni ścieków Eliot i Prusa, 
b) indywidualnych i grupowych urządzeń od-

prowadzenia ścieków, w tym indywidual-
nych oczyszczalni ścieków i osadników bez-
odpływowych, 

c) sieci kanalizacyjnych. 
4. Ustala sić nastćpujące zasady odprowadze-

nia wód deszczowych: 
1) tereny parkingów KS oraz dróg oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: KDG, KDL, KDD, 
KDP, KDW − konieczność oczyszczania wód 
deszczowych przed ich wprowadzeniem do ka-
nalizacji deszczowej, poprzez urządzenia oddzie-
lające błoto, oleje i benzynć, z uwzglćdnieniem 
przepisów odrćbnych, 

2) pozostałe tereny – odprowadzenie indywidual-
ne do istniejących wód powierzchniowych przy 
spełnieniu wymagań przepisów odrćbnych lub 
z zastosowaniem innych rozwiązań przy speł-
nieniu wymagań przepisów odrćbnych. 

5. Ustala sić nastćpujące zasady obsługi w za-
kresie usuwania i utylizacji odpadów stałych: 
1) składowanie czasowe i segregacja odpadów 

wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów 
stałych zlokalizowanych zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, 

2) wywóz odpadów z miejsc czasowego składo-
wania do zakładu unieszkodliwiania i utylizacji 
odpadów komunalnych. 

6. Ustala sić dostawć energii elektrycznej 
z sieci i urządzeń przedsićbiorstwa energetycznego 
zajmującego sić przesyłem i dystrybucją energii. 

7. Dopuszcza sić dostawć energii elektrycznej 
z indywidualnych i niekonwencjonalnych ŝródeł. 

8. Dopuszcza sić wykorzystanie gazu do celów 
gospodarczych i grzewczych. 

9. Ustala sić ogrzewanie obiektów w oparciu 
o indywidualne lub grupowe instalacje grzewcze 
zasilane gazem lub energią elektryczną lub pali-
wem stałym lub paliwem płynnym, przy spełnieniu 
wymogów sanitarnych, ochrony środowiska oraz 
ochrony interesu osób trzecich. 

10. Ustala sić obsługć telefoniczną ze stacjo-
narnej i komórkowej sieci telekomunikacyjnej 
przedsićbiorstw telekomunikacyjnych. 

§ 11. 1. Dopuszcza sić modernizacjć, rozbu-
dowć, budowć i przebudowć istniejących urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia w wodć i urządzeń za-
opatrzenia indywidualnego. 

2. Dopuszcza sić rozbudowć istniejącego sys-
temu kanalizacyjnego z uwzglćdnieniem nastćpu-
jących przedsićwzićć: 
1) rozbudowy rozdzielczego systemu kanalizacyj-

nego zapewniającego funkcjonowanie docelo-
wego zbiorowego systemu odprowadzania 
ścieków, w tym budowy przyłączy, 

2) rozbudowć i budowć systemu kanalizacji desz-
czowej. 

3. Dopuszcza sić rozbudowć istniejących sieci 
energetycznych z uwzglćdnieniem nastćpujących 
przedsićwzićć: 
1) modernizacjć istniejących stacji transformato-

rowych oraz budowć nowych, 
2) modernizacjć i skablowanie istniejących napo-

wietrznych linii średniego i niskiego napićcia, 
3) budowć linii niskiego napićcia i przyłączy dla 

odbiorców. 

§ 12. 1. Plan adaptuje istniejące urządzenia in-
frastruktury technicznej, w szczególności sieci wo-
dociągowe (przewody, urządzenia), sieci kanaliza-
cyjne (przewody, urządzenia), sieci elektroenerge-
tyczne (linie, urządzenia), sieci gazowe (urządzenia, 
gazociągi). 

2. Celem zapewnienia ochrony i warunków do 
eksploatacji istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej, ustala sić: 
1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach zapewnia-

jących ochronć i prawidłową eksploatacjć urzą-
dzeń, wyznaczanych przez zarządcć urządzeń 
oraz przepisy odrćbne i warunki techniczne,  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370. 
.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 12 ust. 2 pkt 1) 
2) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urzą-

dzeń. 
3. Na terenach wydzielonych liniami rozgrani-

czającymi na rysunku planu, poza terenami ozna-
czonymi na rysunku planu symbolem E, dopuszcza 
sić lokalizacjć lokalnych urządzeń infrastruktury 
technicznej uwzglćdniając zastrzeşenia zawarte 
w ust 10 i 11 niniejszego paragrafu. 

4. Nowe sieci infrastruktury technicznej nale-
şy, w miarć moşliwości, lokalizować w istniejących 
i projektowanych pasach ulic i ciągów pieszych 
oraz w ciągach dróg wewnćtrznych. 

5. Nie naleşy lokalizować magistrali wodocią-
gowych wićkszych niş 1200 mm, wzdłuş linii kole-
jowych. 
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6. Nie naleşy lokalizować gazociągów w odle-
głości, od linii kolejowej, mniejszej niş strefa po-
ziomego awaryjnego wybuchu linii przesyłowej. 

7. Dopuszcza sić sytuowanie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej poza pasami ulic, placów 
i ciągów pieszych w przypadkach koniecznych, 
wymuszonych konfiguracją terenu i istniejącym 
zainwestowaniem. 

8. Dopuszcza sić moşliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących in-
westycjom na terenach własnych inwestorów. 

9. Postuluje sić aby realizacja układu komuni-
kacyjnego obejmowała takşe kompleksową reali-
zacjć uzbrojenia technicznego. 

10. Dopuszcza sić demontaş wszystkich istnie-
jących nieczynnych sieci uzbrojenia terenu w przy-
padkach modernizacji, budowy i przebudowy 
układu komunikacyjnego. 

11. Dopuszcza sić przebudowć istniejących 
i likwidacjć nieczynnych sieci, kolidujących z pla-
nowanym zainwestowaniem. 

12. Dopuszcza sić lokalizacjć obiektów infra-
struktury technicznej o wysokości równej i wićk-
szej niş 50 m nad poziom terenu tylko w przypadku 
spełnienia przepisów odrćbnych. 

13. Podejmowane działania inwestycyjne na te-
renach wyznaczonych pod zabudowć i zagospoda-
rowanie winny uwzglćdnić ochronć istniejących 
urządzeń melioracyjnych i odwodniających oraz ich 
przebudowć realizowaną przez właściwe instytucje. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu kulturowego 

§ 13. 1. Cały obszar planu, figuruje w rejestrze 
zabytków i podlega ochronie zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

2. Ochronie kulturowej podlegają: 
1) obiekty o walorach architektonicznych, do któ-

rych zaliczono obiekty figurujące w rejestrze za-
bytków oraz budynki objćte ochroną, figurujące 
w ewidencji zabytków, 

2) krajobraz kulturowy z ukształtowanym układem 
urbanistycznym oraz elementami przyrodni-
czymi i krajobrazowymi – obejmujący cały ob-
szar planu. 

3. Obiekty o walorach architektonicznych, o któ-
rych mowa w ust 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, pod-
legają ochronie zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

4. Dla obiektów, o których mowa w ust 2 pkt 1 
niniejszego paragrafu, ustala sić: 
1) ochronć charakterystycznych elementów archi-

tektonicznego ukształtowania istniejącej zabu-
dowy, poprzez zachowanie podstawowych 
elementów obiektów, takich jak bryła budynku, 
forma dachu, rozmieszczenie otworów okien-
nych i drzwiowych, symetryczne podziały sto-
larki, detale architektoniczne, 

2) przywrócenie utraconych i zdegradowanych 
elementów w ramach prowadzonej odbudowy, 
rozbudowy i przebudowy, 

3) stosowanie przy odbudowie, rozbudowie i prze-
budowie, tradycyjnych materiałów budowlanych 
i wykończeniowych, z jednoczesnym zakazem 
stosowania blachy dachówko-podobnej oraz pa-

neli z PCV z wyjątkiem przypadków uzgodnionych 
z odpowiednimi słuşbami ochrony zabytków. 

5. Dopuszcza sić rozbiórkć obiektów znajdują-
cych sić pod ochroną konserwatorską w przypadku 
złego stanu technicznego budynku po wykonaniu 
inwentaryzacji budowlano-architektonicznej i po 
uzgodnieniu z odpowiednimi słuşbami ochrony 
zabytków. 

6. Zamierzenia w zakresie odbudowy, rozbu-
dowy i przebudowy istniejących budynków bćdą-
cych obiektami o walorach architektonicznych, 
o których mowa w ust 2 pkt 1 niniejszego paragra-
fu oraz zamierzenia związane realizacją nowego 
zagospodarowania na terenach ich lokalizacji, na-
leşy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370. 
.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 13 ust. 5 i ust. 6) 

7. Ochronie podlegają istniejące i odkryte 
w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty 
o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac 
budowlanych obiektów archeologicznych naleşy 
powiadomić właściwe słuşby konserwatorskie. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370. 
.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 13 ust. 7 zd. 2) 

§ 14. 1. Ochronie podlegają nastćpujące ele-
menty zagospodarowania przestrzennego kształtu-
jące krajobraz kulturowy: 

1) historycznie ukształtowane zespoły budowla-
ne, w zakresie: 
a) charakteru rozplanowania zespołów lub 

ciągów zabudowy wraz zasadami zago-
spodarowania działek, 

b) skali zabudowy, 
2) zabytkowe załoşenia przestrzenne figurujące 

w rejestrze zabytków, podlegające ochronie 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

3) obiekty o walorach architektonicznych w tym, 
budynki mieszkalne oraz pensjonatowo-willo-
we, podlegające ochronie zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, 

4) kulturowe układy i zespoły zieleni w tym: par-
ki, ogrody, aleje, szpalery a takşe ogrodowe 
otoczenie zabudowy 

5) ciągi przyrodnicze cieków naturalnych wraz 
z kamiennym obmurowaniem brzegów, 

6) umocnienia terenowe, groble kamienne 
z ciągami zieleni, 

7) drogi z krajobrazowym, dostosowanym do to-
pografii terenu i swobodnym ich przebiegiem, 

8) niezabudowane i nie zalesione wnćtrza krajo-
brazowe, 

9) wglądy widokowe na Karkonosze i Pogórze 
Karkonoszy, 

10) ekspozycja krajobrazowa obiektów warto-
ściowych pod wzglćdem kulturowym. 
2. Dopuszcza sić kształtowanie nowych zespo-

łów przy zachowaniu nastćpujących warunków: 
1) układy kompozycyjne: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, mieszkaniowo-pensjonatowej, miesz- 
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kaniowej z usługami oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami odpowiednio MN, MP, 
MU, tereny usług z zielenią towarzyszącą 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
UZ oraz tereny usług kultu religijnego ozna-
czonych na rysunku planu symbolami UK – 
przewidzieć jako swobodnie kształtowane 
układy kompozycyjne z wykształconymi 
wnćtrzami krajobrazowymi lub układy na-
wiązujące do charakterystycznych rozwiązań 
kompozycyjnych załoşeń zieleni wystćpują-
cych w zabytkowym załoşeniu przestrzen-
nym, o którym mowa w ust 1 pkt 2 niniej-
szego paragrafu 

b) na terenach zieleni parkowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ZP − przewidzieć 
jako układy kompozycyjne z wykształconymi 
wnćtrzami krajobrazowymi o szczególnie 
wysokich walorach wizualnych, 

c) na terenach otwartych oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami US – przewidzieć jako 
układy pasmowe, kształtowane obrzeşenie 
wzdłuş terenów wyznaczonych liniami rozgra-
niczającymi lub wzdłuş ciągów komunikacyj-
nych, z zachowaniem wglądów widokowych, 

d) na terenach cmentarzy oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem ZC - przewidzieć jako 
układy kompozycyjne o szczególnie wyso-
kich walorach wizualnych, 

2) roślinność gatunkowo zróşnicować ze wzglćdu 
na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne 
właściwości w róşnych porach roku. 

3) utrzymać wglądy widokowe na Karkonosze 
i Pogórze Karkonoszy oraz ekspozycjć obiektów 
o walorach architektonicznych do ochrony. 

3. Zasady ochrony oraz warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów w tym 
ustalenia dotyczące zasad kształtowania nowej 
zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania 
poszczególnych elementów krajobrazu kulturowe-
go określają takşe ustalenia zawarte w paragra-
fach: § 7, § 15 ust 4 oraz ustalenia szczegółowe 
określone w rozdziale III. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 15. 1. Ustala sić obszary przestrzeni publicz-
nej dla terenów dróg publicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDG, KDL, KDD, KDP 
oraz terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem ZP. 

2. W obszarze przestrzeni publicznej dopusz-
cza sić lokalizowanie: 
1) ogrodzeń i murów oporowych, 
2) elementów i zespołów zieleni, 
3) oświetlenia ulicznego i dekoracyjnego lub 

ogrodowego, 
4) obiektów komunikacji, w tym dojścia, chodniki, 

miejsca postojowe, dojazdy, 
5) obiektów małej architektury, 
6) miejsc na pojemniki słuşące do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, 
7) obiektów infrastruktury technicznej, poza 

oświetleniem ulicznym, do wysokości nie prze-
kraczającej 1,5 m, 

8) nośników reklam i informacji według zasad 
określonych w § 7. 

3. W obszarze przestrzeni publicznej wyklucza 
sić lokalizacjć nowych budynków gospodarczych, 
garaşy wolno stojących, barakowozów i kontene-
rów. 

4. Ustala sić nastćpujące zasady i warunki 
kształtowania ogrodzeń obowiązujące zarówno na 
granicy z terenami przestrzeni publicznej jak i w 
pozostałych czćściach poszczególnych działek: 
1) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,6m; 
2) powierzchnia aşurowa przćsła powinna zajmo-

wać nie mniej niş 30% powierzchni przćsła; 
3) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów 

przćsła – metalowe i / lub drewniane 
4) wyklucza sić lokalizacjć ogrodzeń betonowych 

lub wykonanych z prefabrykatów betonowych, 
5) dopuszcza sić ogrodzenia w formie şywopło-

tów, 
6) ustalenia pkt 1 i pkt 2 niniejszego ustćpu nie 

dotyczą murów oporowych o charakterze ogro-
dzeń. 

5. Ustalenia ust 4 niniejszego paragrafu nie 
dotyczą ogrodzeń terenów cmentarzy oznaczonych 
na rysunku planu symbolami ZC. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i ochrony zdrowia ludzi 

§ 16. 1. Na terenach, na których wystćpują ga-
tunki dziko wystćpujących roślin objćtych ochroną 
obowiązują nastćpujące zakazy: 
1) zakaz zrywania, niszczenia i uszkadzania, 
2) zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi oraz przepisy 

odrćbne. 
2. Ochronie podlegają: 

1) zieleń związana z ekosystemami potoków i in-
nych cieków naturalnych oraz rowów, 

2) ekosystemy łąkowe, 
3) zespoły leśne, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL 
4) ukształtowanie terenu wraz z istniejącymi kra-

jobrazowymi formami geomorfologicznymi, 
charakterystycznych dla poszczególnych tere-
nów. 

3. Dla poszczególnych terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej obowiązują ustalenia 
szczegółowe dotyczące powierzchni biologicznie 
czynnej, określone w Rozdziale III. 

4. Drzewa i krzewy ozdobne po ich śmierci 
biologicznej podlegają wymianie. 

5. Postuluje sić minimalizować działania in-
westycyjne przyczyniające sić do trwałego znie-
kształcania rzeŝby terenu oraz do procesów erozji 
gleby i degradacji ekosystemów leśnych i niele-
śnych. 

§ 17. 1. Ustala sić ochronć wód powierzch-
niowych i podziemnych z zachowaniem zasad 
i wymogów wynikających z obowiązujących prze-
pisów odrćbnych oraz ustaleń niniejszej uchwały, 
poprzez: 
1) ochronć wód przed skaşeniami i zanieczyszcze-

niami, poprzez kompleksowe i zgodne z obo-
wiązującymi wymogami ochrony środowiska 
rozwiązanie gospodarki wodnej i ściekowej, 
określonymi w paragrafach: § 10, § 11, § 12 
z wykorzystaniem w miarć moşliwości istnieją-
cych obiektów infrastruktury technicznej, 
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2) ochronć terenów w otoczeniu potoków oraz ich 
ukształtowania, w tym skarp terenu, wąwozów 
i umocnień kamiennych, 

3) ochronć lasów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL, 

4) ochronć korytarzy ekologicznych, w tym przede 
wszystkim korytarzy potoków i innych cieków 
naturalnych. 

2. Przy modernizacji istniejących budynków, 
połoşonych w sąsiedztwie potoków i innych cie-
ków naturalnych oraz rowów, naleşy: 
1) uwzglćdnić uwarunkowania geologiczne i hy-

drologiczne terenu oraz zapewnić ochronć kory-
ta cieku, jego nabrzeşy i skarp oraz umocnień 
hydrotechnicznych, w szczególności zapewnić 
warunki bezpieczeństwa w sytuacji gwałtow-
nych wezbrań wody i zagroşeń erozji terenu, 

2) uzgodnić zamierzenia z odpowiednimi organa-
mi gospodarki wodnej, 

3) wykluczyć lokalizacjć: urządzeń gromadzenia 
ścieków, środków chemicznych, a takşe mate-
riałów, które mogą zanieczyszczać wody, 

4) wykluczyć działania inwestycyjne przyczyniające 
sić do trwałego zniekształcania rzeŝby terenu. 

3. Nową zabudowć zlokalizować poza obsza-
rem korytarzy ekologicznych cieków, zachowując 
minimalną odległości 5 m od cieków naturalnych 
i rowów. 

4. Dopuszcza sić zmianć określonych w ust. 
3 odległości za zgodą zarządcy cieku naturalnego 
i rowu. 

5. Dopuszcza sić przepusty i przejazdy nad 
ciekami naturalnymi i rowami. 

6. W obszarze, o którym mowa w ust. 3, ustala 
sić: 
1) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczonych do 

przedsićwzićć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko, 

2) zakaz gromadzenia ścieków, środków chemicz-
nych, a takşe materiałów, które mogą zanie-
czyszczać wody, 

3) zakaz składowania odpadów, 
4) zakaz dokonywania zmiany ukształtowania te-

renu, 
5) wprowadzenie roślinności stanowiącej element 

zabudowy biologicznej doliny potoku oraz 
utrzymanie i ochronć istniejącej, 

6) realizacjć obiektów budowlanych (dopuszczo-
nych planem), w tym hydrotechnicznych, wy-
łącznie w uzgodnieniu z organem gospodarki 
wodnej. 

7. Zapewnić wolny dostćp do potoków, w tym 
wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych 
do powierzchni wód publicznych w odległości 
mniejszej niş 3 m od linii brzegu. 

8. Dla terenów infrastruktury technicznej ujć-
cia wody oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem W obowiązują strefy ochrony pośredniej ujćć 
wody, zakres ograniczeń w uşytkowaniu terenów 
objćtych strefami określają przepisy odrćbne oraz 
właściwe decyzje. 

§ 18. 1. Na obszarze objćtym planem zakazuje 
sić lokalizacji inwestycji stanowiących przedsić-
wzićcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz inwestycji mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem 
lokalizacji tras narciarskich wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej. 

2. Na obszarze objćtym planem zakazuje sić 
składowania i unieszkodliwiania odpadów poza 
terenami czasowego składowania odpadów. Loka-
lizacje miejsc czasowego gromadzenia odpadów 
stałych określają przepisy odrćbne. 

3. W zagospodarowaniu terenów sąsiadują-
cych z terenami dróg i ulic publicznych, linii kole-
jowej naleşy uwzglćdniać wymogi ochrony przed 
uciąşliwościami, wynikające z ustaleń planu i prze-
pisów odrćbnych. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
sić: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjona-
towej oznaczone na rysunku planu odpowied-
nio symbolami literowymi MN, MP podlegają 
ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, o których mowa w przepisach 
odrćbnych, 

2) tereny usług sportu i rekreacji oraz tereny usług 
z zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku 
planu odpowiednio symbolami literowymi US 
i UZ podlegają ochronie jak tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, o których mowa w przepisach 
odrćbnych, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczone na rysunku planu symbolami litero-
wymi MW, podlegają ochronie jak tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o których 
mowa w przepisach odrćbnych, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami 
oraz tereny usług oznaczone na rysunku planu 
odpowiednio symbolami literowymi MU i U 
podlegają ochronie jak tereny pod zabudowć 
mieszkaniowo-usługową, o których mowa 
w przepisach odrćbnych, 

5) tereny usług kultu religijnego oraz tereny cmen-
tarzy oznaczone na rysunku planu odpowiednio 
symbolami literowymi UK i ZC podlegają 
ochronie jak tereny strefy ochronnej A uzdrowi-
ska, o których mowa w przepisach odrćbnych. 

6. Na terenach wyznaczonych pod zabudowć, 
zaleca sić przed przystąpieniem do procesu inwe-
stycyjnego, dokonać badań pod kątem zawartości 
radonu na danym terenie oraz bezpośredniego 
i pośredniego zagroşenia radiologicznego, w przy-
padku podwyşszonych stćşeń zaleca sić stosowa-
nie w budynkach rozwiązań ograniczających prze-
nikanie radonu do pomieszczeń przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi, w szczególności poprzez stoso-
wanie podpiwniczenia, folii izolacyjnych lub wen-
tylacji przestrzeni podpodłogowych w parterach. 

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI 

§ 19. 1. Ustala sić tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolem MW 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem MW zawiera tabela: 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 – 16172 – Poz. 2955 

 

Symbol MW1, MW2  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie 

podstawowe 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej 

b) przeznaczenie 
dopuszczalne 

- usługi, obiekty i urządzenia sportowe , zieleń 
urządzona i uşytkowa, parkingi, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, ciągi 
komunikacyjne 

2) Zasady ochrony środowiska, przy-
rody i ochrony zdrowia ludzi 

a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce wynoszącej 25% powierzchni działki 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4 
pkt 3. 

c) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2–5, § 17 i § 18 
3) Zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej i krajobrazu kultu-
rowego 

a) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 13 ust. 2 i ust. 7 i § 14. 
b) Na terenie MW1 znajduje sić obiekt objćty ochroną, obiekt figuru-

jący w gminnej ewidencji zabytków – obowiązują przepisy odrćbne 
oraz ustalenia zawarte w §13 ust 4–6. 

4) Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nad-
budowć istniejących budynków przy zachowaniu parametrów 
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego paragrafu.  

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszają-
cych warunki uşytkowania budynków 

c) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie 
istniejących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy 
architektoniczne:  
− dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci 

lub wielospadowy (mansardowy)  
− fragmenty budynków w technice szachulcowej lub przysłu-

powej 
− zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mić-

dzy innymi: 
a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,  
b. opaski okienne 

d) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształto-
wania zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 

e) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
− drewno, kamień, cegła,  
− łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
− dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

f) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
g) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do linii rozgraniczającej dróg oraz szerokość frontu 
działek budowlanych: dowolne 

5) Parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 mod drogi KDD8 
b) Charakter zabudowy: wolnostojąca. 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,30 
d) Maksymalna wysokość budynku:  

− dla istniejących budynków o wysokości powyşej 15,0 m: nie-
przekraczająca istniejącej wysokości budynku  

− dla istniejących budynków o wysokości ponişej 15,0 m oraz 
budynków projektowanych: 15,0 m 

e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
− dla istniejących budynków posiadających powyşej 

3 kondygnacji nadziemnych: nieprzekraczająca istniejącej ilości 
kondygnacji nadziemnych  

− dla istniejących budynków posiadających ponişej 3 kondygnacji 
nadziemnych oraz budynków projektowanych: 3 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze uşytkowe 

f) Geometria dachu - spadek połaci dachowych:  
− symetryczny, o nachyleniu połaci od 30° do 45°, przy przebudo-

wie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza 
sić takşe zachowanie istniejących spadków połaci dachowych. 
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6) Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

 Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenu drogi KDD8, 
wyznaczonej jako przestrzeń publiczna. 

7) Szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomości 

a) Dopuszcza sić łączenie gruntów, z wyjątkiem sytuacji kiedy nowo 
wydzielona działka utrudni dostćp do dróg innym uşytkownikom 
tych dróg. 

b) Dopuszcza sić podział nieruchomości w celu poprawy sposobu 
uşytkowania nieruchomości lub wydzielanie działek pod inwestycje 
związane z drogami lub sieciami infrastruktury technicznej. 

8) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu komunikacji 

a) Zachowuje sić istniejącą obsługć komunikacyjna terenu drogą 
KDD8 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
9) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemów infrastruk-
tury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ście-
ków bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawar-
te w § 10, § 11 i § 12 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła. 
10) Szczególne zasady i warunki zago-

spodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich uşytkowaniu , w tym 
zakaz zabudowy 

 Nie ustala sić. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 19 ust. 2 pkt 7 lit. a) 
 

§ 20. 1. Ustala sić tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem MN. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 
MN zawiera tabela: 

 
Symbol MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie pod-

stawowe 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

b) przeznaczenie do-
puszczalne 

− zabudowa pensjonatowa o skali zblişonej 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej,  

− usługi wbudowane, w tym pokoje gościn-
ne, zajmujące do 50% powierzchni uşyt-
kowej budynków,  

− zieleń urządzona i uşytkowa,  
− parkingi,  
− obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,  
− ciągi komunikacyjne, 

2) Zasady ochrony środowiska, 
przyrody i ochrony zdrowia ludzi 

a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce wynoszącej 40% powierzchni działki 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4  
pkt 1. 

c) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust 2−5, § 17 i § 18 
3) Zasady ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego. 

a) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 13 i § 14 
b) Na terenach: MN1, MN9, MN3, MN4, MN7, MN8, MN9, znajdują sić 

obiekty objćte ochroną, figurujące w gminnej ewidencji zabytków – 
obowiązują przepisy odrćbne. 

4) Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nad-
budowć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków 
przy zachowaniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego pa-
ragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających 
warunki uşytkowania budynków 
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c) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie 
istniejących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy 
architektoniczne:  
− dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci lub 

wielospadowy (mansardowy)  
− fragmenty budynków w technice szachulcowej lub przysłupowej 
− zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mićdzy 

innymi: 
a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,  
b. opaski okienne 

d) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształto-
wania zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 

e) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

f) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
g) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do linii rozgraniczającej dróg oraz szerokość frontu dzia-
łek budowlanych: dowolne 

5) Parametry i wskaŝniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków, dla 
terenu:  
 MN1− określona na rysunku planu  
 MN2 − określona na rysunku planu  
 MN3 − 10,0 mod drogi KDG1  
 MN4 − 10,0 mod drogi KDG1  
 MN5 – nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MN6 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MN7− 6,0 mod drogi KDD10  
 MN8 − 6,0 mod drogi KDP17  
 MN9 − określona na rysunku planu 

b) Charakter zabudowy: wolno stojąca. 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,15 
d) Maksymalna wysokość budynku:  

− dla istniejących budynków o wysokości powyşej 12,0 m: nieprze-
kraczająca istniejącej wysokości budynku  

− dla istniejących budynków o wysokości ponişej 12,0 m oraz bu-
dynków projektowanych: 12,0 m 

e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
 − dla istniejących budynków posiadających powyşej 2 kondygnacji 

nadziemnych: nieprzekraczająca istniejącej ilości kondygnacji 
nadziemnych  

 − dla istniejących budynków posiadających ponişej 2 kondygnacji 
nadziemnych oraz budynków projektowanych: 2 kondygnacje 
nadziemne 

f) Geometria dachu − spadek połaci dachowych:  
 − symetryczny, o nachyleniu połaci od 30° do 45°, przy przebudowie 

lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza sić 
takşe zachowanie istniejących spadków połaci dachowych, 

6) Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nej 

  Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, 
KDL, KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne  

7) Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości 

a) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 800 m2 
b) Dopuszcza sić łączenie gruntów, z wyjątkiem sytuacji kiedy nowo 

wydzielona działka utrudni dostćp do dróg innym uşytkownikom 
tych dróg. 

c) Dopuszcza sić podział nieruchomości w celu poprawy sposobu uşyt-
kowania nieruchomości lub wydzielanie działek pod inwestycje zwią-
zane z drogami lub sieciami infrastruktury technicznej. 
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8) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu komuni-
kacji 

a) Obsługa komunikacyjna terenu:  
 MN1− drogą KDD1  
 MN2 − drogą KDD1  
 MN3 − drogą KDW8 i KDW9  
 MN4 − drogą KDW9  
 MN5 − drogą KDG1 i przez teren KS  
 MN6 − drogą KDD12  
 MN7− drogą KDD10  
 MN8 − drogą KDP17  
 MN9 − drogą KDG1 i KDW7 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
9) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemów infra-
struktury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ście-
ków bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawarte 
w § 10, § 11 i § 12 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła. 
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych 

zawarte w § 10 ust. 4. 
10) Szczególne zasady i warunki za-

gospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu , 
w tym zakaz zabudowy 

 Na terenach MN1 i MN5 przylegających do terenów kolejowych 
obowiązują przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami kolejo-
wymi. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 20 ust. 2 pkt 7 lit. b) 

§ 21. 1. Ustala sić tereny zabudowy mieszka-
niowo-pensjonatowej oznaczone na rysunku planu 
symbolem MP. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem MP zawiera tabela: 

Symbol MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, MP11, MP12, 
MP13, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22,  
MP23, MP24, MP25, MP26, MP27, MP28, MP29, MP30, MP31, MP32,  

MP33, MP34, MP35  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie 

podstawowe 
tereny zabudowy mieszkaniowo−pensjonatowej 

b) przeznaczenie 
dopuszczalne 

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
− zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna realizo-

wana w formie małych domów mieszkalnych 
w skali przedwojennej zabudowy willowej, 

− usługi, 
− obiekty i urządzenia sportowe, 
−  zieleń urządzona i uşytkowa, 
− parkingi, 
− obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej, 
− ciągi komunikacyjne, 

2) Zasady ochrony środowiska, 
przyrody i ochrony zdrowia 
ludzi 

a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na działce wynoszącej 30% powierzchni działki 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4 pkt 1. 
c) Na terenach: MP3, MP4, MP5, MP11, MP12, MP13, MP15, MP16, MP17, 

MP18, MP19, MP29, MP34 wystćpują zbiorniki wodne, cieki naturalne 
i rowy – obowiązują ustalenia zawarte w § 17, a takşe przepisy odrćbne 

d) Na terenie MP9 wystćpują gatunki dziko wystćpujących roślin obowiązu-
ją ustalenia ogólne zawarte w §16 ust1 oraz przepisy odrćbne. 

e) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2−5, § 17 i § 18 
3) Zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego 

a) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 13 i § 14 
b) Na terenach: MP3, MP4, MP5, MP6, MP8, MP17, MP18, MP19, MP21, 

MP22, MP27, MP28, MP31, MP34, MP35 znajdują sić obiekty objćte 
ochroną, figurujące w gminnej ewidencji zabytków – obowiązują przepi-
sy odrćbne. 

c) Na terenie MP20 znajduje sić obiekt figurujący w rejestrze zabytków – 
obowiązują przepisy odrćbne. 
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4) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nadbudo-
wć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków przy zacho-
waniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego paragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających 
warunki uşytkowania budynków 

c) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie ist-
niejących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy architek-
toniczne:  
 − dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci lub wie-
lospadowy (mansardowy)  
− fragmenty budynków w technice szachulcowej lub przysłupowej 
− zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mićdzy innymi: 

a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt, 
b. opaski okienne 

d) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształtowania 
zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 

f) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

g) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
h) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do linii rozgraniczającej dróg oraz szerokość frontu działek 
budowlanych: dowolne 

5) Parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków, dla 
terenu:  
 MP1 − określona na rysunku planu  
 MP 2 − określona na rysunku planu  
 MP 3 − określona na rysunku planu oraz 6,0 mod drogi KDP5  
 MP 4 − określona na rysunku planu  
 MP 5 − określona na rysunku planu oraz 6,0 mod drogi KDW6  
 MP 6 − określona na rysunku planu  
 MP 7− określona na rysunku planu  
 MP 8 − określona na rysunku planu  
 MP 9 − określona na rysunku planu  
 MP 10 − określona na rysunku planu  
 MP11− określona na rysunku planu  
 MP 12 − określona na rysunku planu  
 MP 13 − określona na rysunku planu  
 MP 14 – nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MP 15 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MP 16 − określona na rysunku planu  
 MP 17− określona na rysunku planu  
 MP18 − określona na rysunku planu  
 MP 19 − określona na rysunku planu  
 MP 20 − określona na rysunku planu  
 MP 21− określona na rysunku planu  
 MP 22 − określona na rysunku planu oraz 6,0 mod drogi KDW13  
 MP 23 − 6,0 mod drogi KDW13  
 MP 24 − określona na rysunku planu  
 MP 25 − określona na rysunku planu  
 MP 26 − określona na rysunku planu  
 MP 27− określona na rysunku planu  
 MP 28 – nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MP 29 − określona na rysunku planu  
 MP 30 − określona na rysunku planu  
 MP 31 − określona na rysunku planu  
 MP 32 − określona na rysunku planu  
 MP 33 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MP 34 − określona na rysunku planu  
 MP 35 − określona na rysunku planu 

b) Charakter zabudowy: wolnostojąca 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,30 
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d) Maksymalna wysokość budynku:  
 − dla istniejących budynków o wysokości powyşej 15,0 m: nieprzekra-

czająca istniejącej wysokości budynku  
 − dla istniejących budynków o wysokości ponişej 15,0 m oraz budyn-

ków projektowanych: 15,0 m 
e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  

 − dla istniejących budynków posiadających powyşej 4 kondygnacji 
nadziemnych: nieprzekraczająca istniejącej ilości kondygnacji nad-
ziemnych  

 − dla istniejących budynków posiadających ponişej 4 kondygnacji nad-
ziemnych oraz budynków projektowanych: 4 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe 

f) Geometria dachu − spadek połaci dachowych:  
 − symetryczny, o nachyleniu połaci od 30°do 45°, przy przebudowie lub 

odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza sić takşe za-
chowanie istniejących spadków połaci dachowych, 

6) Wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej 

 Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, KDL, 
KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne  
 

7) Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nierucho-
mości 

a) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla wszystkich te-
renów MP oprócz terenów wymienionych w pkt 7 lit. b, wynosi:  
1500 m2 

b) Dla terenów MP8 i MP11 minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek wynosi: 700 m2 

c) Dopuszcza sić łączenie gruntów, z wyjątkiem sytuacji kiedy nowo wy-
dzielona działka utrudni dostćp do dróg innym uşytkownikom tych dróg. 

d) Dopuszcza sić podział nieruchomości w celu poprawy sposobu uşytko-
wania nieruchomości lub wydzielanie działek pod inwestycje związane 
z drogami lub sieciami infrastruktury technicznej. 

8) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu ko-
munikacji 

a) Obsługa komunikacyjna terenu:  
 MP1− drogami: KDW2, KDP6, KDP3  
 MP 2 − drogami: KDP6, KDP7, KDW5, KDD2, KDP3  
 MP 3 − drogami: KDP3, KDW5, KDP5, KDP4  
 MP 4 − drogami: KDD2, KDP8, KDG2  
 MP 5 − drogami: KDW6, KPP10, KDD5, KDW7, KDP12, KDP13  
 MP 6 − drogami: KDG2, KDP4  
 MP 7− drogami: KDG2, KDD5, KDW14  
 MP 8 − drogami: KDG2, KDD5, KDW14, KDM15, KDW16  
 MP 9 − drogami: KDG2, KDP11, KDP4  
 MP 10 − drogami: KDP11, KDG2  
 MP11− drogami: KDW17, KDD2, KDW16, KDW18  
 MP 12 − drogami: KDW17, KDG2  
 MP 13 − drogami: KDW17, KDW18, KDW18  
 MP 14 − drogami: KDW18,  
 MP 15 − drogami: KDP13, KDD3  
 MP 16 − drogami: KDD3, KDP14, KDD4, KDW19  
 MP 17− drogami: KDW19, KDD4, KDD5, KDW21  
 MP18 − drogami: KDP16, KDW12  
 MP 19 − drogami: KDP17, KDP16  
 MP 20 − drogami: KDL1, KDD7  
 MP 21− drogą: KDD7  
 MP 22 − drogami: KDW13KDD8, KDL1  
 MP 23 − drogami: KDW13, KDL1  
 MP 24 − drogami: KDL1,KDP16  
 MP 25 − drogami: KDP21, KDL1  
 MP 26 − drogami: KDP21, KDL1  
 MP 27− drogami: KDL1, KDW22  
 MP 28 − drogami: KDL1, KDW22  
 MP 29 − drogami: KDW21, KDD5  
 MP 30 − drogą: KDW20  
 MP 31 − drogami: KDW20, KDD5, KDP15  
 MP 32 − drogami: KDD10, KDP15  
 MP 33 − drogą: KDG2  
 MP 34 – drogą: KDP16  
 MP 35 − drogami: KDD11, KDG1 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
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9) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemów in-
frastruktury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ścieków 
bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawarte w § 10, 
§  11 i § 12 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła 
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych za-

warte w § 10 ust. 4 
10) Szczególne zasady i warunki 

zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu , w tym zakaz zabu-
dowy 

a) Na terenach MP1, MP2, MP4, MP5, MP15, MP16, MP17, MP28, MP29 
wyznacza sić strefć techniczną, od napowietrznej linii energetycznej, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, w której obowiązuje zakaz lokalizacji 
budynków mieszkalnych 

b) Na terenach MP5, MP15, MP16, MP17, MP26, MP29, MP28, MP35 przyle-
gających do terenów kolejowych obowiązują przepisy odrćbne dotyczą-
ce sąsiedztwa z liniami kolejowymi. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 21 ust. 2 pkt 7 lit. c) 

§ 22. 1. Ustala sić tereny zabudowy mieszka-
niowej z usługami oznaczone na rysunku planu 
symbolem MU. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem MU zawiera tabela: 

Symbol MU1, MU2, MU3, MU4, MU5, MU6, MU7, MU8, MU9, MU10  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie 

podstawowe 
tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
lub zabudowy usługowej lub mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

b) przeznaczenie 
dopuszczalne 

− zabudowa pensjonatowa o skali zblişonej do 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 − usługi wbudowane, w tym pokoje gościnne,  
 − zieleń urządzona i uşytkowa,  
 − parkingi,  
 − obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej,  
 − ciągi komunikacyjne, 

2) Zasady ochrony środowiska, 
przyrody i ochrony zdrowia ludzi 

a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce wynoszącej 30% powierzchni działki 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4  
pkt 4. 

c) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust 2−5, § 17 i § 18 
3) Zasady ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego. 

a) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 13 i § 14 
b) Na terenach: MU1, MU5, MU6, MU8, MU9 znajdują sić obiekty objć-

te ochroną, figurujące w gminnej ewidencji zabytków – obowiązują 
przepisy odrćbne. 

4) Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nad-
budowć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków 
przy zachowaniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego pa-
ragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających 
warunki uşytkowania budynków 

c) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie 
istniejących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy 
architektoniczne:  
 − dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci lub 

wielospadowy (mansardowy)  
 − fragmenty budynków w technice szachulcowej lub przysłupowej 
 − zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mićdzy 

innymi: 
 a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,  
 b. opaski okienne 

d) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształto-
wania zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 
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e) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

f) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
g) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do linii rozgraniczającej dróg oraz szerokość frontu dzia-
łek budowlanych: dowolne 

5) Parametry i wskaŝniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków, dla 
terenu:  
 MU1− określona na rysunku planu  
 MU 2 − od 6,0 m od drogi KDW4  
 MU 3 − 4,0 m od drogi KDW9  
 MU 4 − 10,0 m od drogi KDG1 oraz 4,0 m od drogi KDW9  
 MU 5 − 10,0 m od drogi KDG1 oraz 4,0 m od drogi KDW9  
 MU 6 – określona na rysunku planu  
 MU 7− nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MU 8 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MU 9 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 MU 10 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne 

b) Charakter zabudowy: wolnostojąca. 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,15 
d) Maksymalna wysokość budynku:  

 − dla istniejących budynków o wysokości powyşej 15,0 m: nieprze-
kraczająca istniejącej wysokości budynku  

 − dla istniejących budynków o wysokości ponişej 15,0 m oraz bu-
dynków projektowanych: 15,0 m 

e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
 − dla istniejących budynków posiadających powyşej 3 kondygnacji 

nadziemnych: nieprzekraczająca istniejącej ilości kondygnacji 
nadziemnych  

 − dla istniejących budynków posiadających ponişej 3 kondygnacji 
nadziemnych oraz budynków projektowanych: 3 kondygnacje 
nadziemne 

f) Geometria dachu − spadek połaci dachowych:  
 − symetryczny, o nachyleniu połaci od 30° do 45°, przy przebudowie 

lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza sić 
takşe zachowanie istniejących spadków połaci dachowych, 

6) Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nej 

 Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, 
KDL, KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne 

7) Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości 

a) Dopuszcza sić łączenie gruntów, z wyjątkiem sytuacji kiedy nowo 
wydzielona działka utrudni dostćp do dróg innym uşytkownikom 
tych dróg. 

b) Dopuszcza sić podział nieruchomości w celu poprawy sposobu uşyt-
kowania nieruchomości lub wydzielanie działek pod inwestycje zwią-
zane z drogami lub sieciami infrastruktury technicznej. 

8) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu komuni-
kacji 

a) Obsługa komunikacyjna terenu:  
 MU1− drogami: KDP1  
 MU 2 − drogami: KDW3,KDW4  
 MU 3 − drogami: KDW9  
 MU 4 − drogami: KDW9  
 MU 5 − drogami: KDG1 i KDW9  
 MU 6 − drogą: KDD9 i KDL1  
 MU 7− drogami: KDP19, KDL1  
 MU 8 − drogami: KDP19 i KDP18, KDL1  
 MU 9 − drogami: KDP17 i KDP18, KDL1  
 MU 10 − drogami: KDD6 i KDL2 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
9) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemów infra-
struktury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ście-
ków bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawarte 
w § 10, § 11 i § 12 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła. 
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych 

zawarte w § 10 ust. 4. 
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10) Szczególne zasady i warunki za-
gospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu , 
w tym zakaz zabudowy 

a) Na terenach MU10 wyznacza sić strefć techniczną, od napowietrznej 
linii energetycznej, zgodnie z przepisami odrćbnymi, w której obo-
wiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 

b) Czćść terenu MU6 znajduje sić w strefie sanitarnej cmentarza obo-
wiązują przepisy odrćbne, w tym obowiązuje zakaz lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych 

c) Na terenach MU4, MU10 przylegających do terenów kolejowych 
obowiązują przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami kolejo-
wymi. 

 
Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370. .2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 22 ust. 2 pkt 7 lit. a) 

§ 23. 1. Ustala sić tereny usług oznaczone na 
rysunku planu symbolem U. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem U zawiera tabela: 

Symbol U1, U2, U3, U4, U5  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie 

podstawowe 
tereny usług − to obszary, na których dominować win-
ny działalności z zakresu: − handlu detalicznego 
w obiektach o powierzchni sprzedaşowej nie przekra-
czającej 2000 m2, − gastronomii, − turystyki 
i hotelarstwa, − kultury, sztuki i rozrywki, − administra-
cji, zarządzania i działalności biurowej, − ubezpieczenia 
i finanse, − projektowania i pracy twórczej, − poczty 
i telekomunikacji, − kultury, oświaty i nauki, − ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, − drobne usługi rzemieślni-
cze (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz 
drobne usługi naprawcze sprzćtu codziennego uşytku), 

b) przeznaczenie 
dopuszczalne 

− mieszkalnictwo o charakterze towarzyszącym usłu-
gom,  

 − zieleń urządzona i ochronna,  
 − parkingi,  
 − obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury  technicznej,  
 − ciągi komunikacyjne, 

2) Zasady ochrony środowiska, 
przyrody i ochrony zdrowia 
ludzi 

a) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce − nie wy-
znacza sić 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4 pkt  4. 
c) W sąsiedztwie terenu U3 i U5 wystćpują cieki naturalne i rowy – obowią-

zują ustalenia zawarte w § 17, a takşe przepisy odrćbne 
d) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2−5, § 17 i § 18 

3) Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego) 

a) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 13 i § 14 
b) Na terenach: U1, U3, znajdują sić obiekty objćte ochroną, figurujące 

w gminnej ewidencji zabytków – obowiązują przepisy odrćbne. 

4) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nadbudo-
wć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków przy zacho-
waniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego paragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających wa-
runki uşytkowania budynków 

c) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie istnie-
jących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy architekto-
niczne:  
 − dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci lub wie-

lospadowy (mansardowy)  
 − fragmenty budynków w technice szachulcowej lub przysłupowej 
 − zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mićdzy innymi: 

 a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,  
 b. opaski okienne 

d) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształtowania 
zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 
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e) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

f) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
g) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek budowlanych w stosunku 

do linii rozgraniczającej dróg oraz szerokość frontu działek budowlanych: 
dowolne 

5) Parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków, dla 
terenu:  
 U1− określona na rysunku planu oraz 6,0 m od drogi KDP4  
 U 2 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 U 3 − nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 U 4 − określona na rysunku planu  
 U 5 − określona na rysunku planu 

b) Charakter zabudowy: wolnostojąca. 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,50 
d) Maksymalna wysokość budynku:  

 − dla istniejących budynków o wysokości powyşej 15,0 m: nieprzekracza-
jąca istniejącej wysokości budynku  

 − dla istniejących budynków o wysokości ponişej 15,0 m oraz budynków 
projektowanych: 15,0 m 

e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
 − dla istniejących budynków posiadających powyşej 3 kondygnacji nad-

ziemnych: nieprzekraczająca istniejącej ilości kondygnacji nadziem-
nych  

 − dla istniejących budynków posiadających ponişej 3 kondygnacji nad-
ziemnych oraz budynków projektowanych: 3 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe 

f) Geometria dachu − spadek połaci dachowych:  
 − symetryczny, o nachyleniu połaci od 30° do 45°, przy przebudowie lub 

odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza sić takşe za-
chowanie istniejących spadków połaci dachowych, 

6) Wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej 

  Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, KDL, 
KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne  
 

7) Szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

a) Dopuszcza sić zmianć przebiegu linii podziału nieruchomości tylko 
w przypadku poprawy warunków zagospodarowania terenu 
i wyrównania granic zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczającej. 

b) Dopuszcza sić podział nieruchomości w celu poprawy sposobu uşytko-
wania nieruchomości lub wydzielanie działek pod inwestycje związane 
z drogami lub sieciami infrastruktury technicznej. 

9) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu ko-
munikacji 

a) Obsługa komunikacyjna terenu:  
 U1− drogami: KDP4  
 U 2 – terenem parkingów KS2  
 U 3 − drogą: KDD8  
 U 4 – drogą KDW17  
 U 5 − drogą: KDD6 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
10) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemów 
infrastruktury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ścieków 
bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawarte w § 10,  
§ 11 i § 12 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła. 
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych za-

warte w § 10 ust 4. 
11) Szczególne zasady i warunki 

zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu , w tym zakaz zabu-
dowy 

a) Na terenie U5 wyznacza sić strefć techniczną, od napowietrznej linii 
energetycznej, zgodnie z przepisami odrćbnymi, w której obowiązuje 
zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 

b) Na terenach U2, U5 przylegających do terenów kolejowych obowiązują 
przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami kolejowymi. 

§ 24. 1. Ustala sić tereny usług sportu i rekre-
acji oznaczone na rysunku planu symbolem US. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem US zawiera tabela: 
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Symbol US1 , US2, US3 
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie 

podstawowe 
tereny usług sportu i rekreacji − tereny obiektów 
i urządzeń sportu i rekreacji, obiekty i urządzenia 
słuşące uprawianiu sportów zimowych, wyciągi, trasy 
zjazdowe oraz obiekty i urządzenia słuşące uprawia-
niu sportów w sezonie letnim, trasy nartorolkowe, 
zjeşdşalnie grawitacyjne 

b) przeznaczenie 
dopuszczalne 

− usługi w nastćpującym zakresie: obsługa technicz-
na, sanitarna i administracyjna, informacja tury-
styczna i bezpieczeństwo oraz gastronomia słuşące 
obsłudze obiektów sportu i rekreacji  

 − zieleń urządzona i ochronna,  
 − parkingi,  
 − obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury  technicz-

nej,  
 − ciągi komunikacyjne, drogi wewnćtrzne 

2) Zasady ochrony środowiska 
i przyrody 

a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na działce wynoszącej 80% powierzchni działki 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4 pkt 2. 
c) Na terenach US1 i US3 wystćpują cieki naturalne i rowy – obowiązują 

ustalenia zawarte w § 17, a takşe przepisy odrćbne 
d) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2−5, § 17 i § 18 

3) Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego) 

 Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 14 

4) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) Dopuszcza sić budowć nowych, przebudowć lub odbudowć lub rozbu-
dowć lub nadbudowć istniejących budynków i budowli słuşących upra-
wianiu sporu, rekreacji, wypoczynkowi, turystyce i gastronomii przy 
zachowaniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego paragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających 
warunki uşytkowania budynków i budowli 

c) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
d) Na terenie US1 dopuszcza sić wydzielanie dróg wewnćtrznych 

o szerokości nie mniejszej niş 6 m 
5) Parametry i wskaŝniki kształ-

towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków, dla 
terenu:  
 US1− 6,0 m od drogi KDP17 oraz 8,0 m od drogi KDL1  
 US2 − określona na rysunku planu oraz 6,0 m od drogi KDD7  
 US3 − 6,0 m od drogi KDP17 oraz 8,0 m od drogi KDL1 

b) Charakter zabudowy: wolnostojąca. 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,10 
d) Maksymalna wysokość budynku i budowli:  

 − dla istniejących budynków o wysokości powyşej 15,0 m: nieprzekra-
czająca istniejącej wysokości budynku i budowli  
 − dla istniejących budynków o wysokości ponişej 15,0 m oraz bu-
dynków projektowanych: 15,0 m 

e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
 − nie wyznacza sić 

6) Wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej 

  Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, KDL, 
KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne  
 

7) Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nierucho-
mości 

a) Dopuszcza sić łączenie gruntów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nowo wy-
dzielona działka utrudni dostćp do dróg innym uşytkownikom tych dróg. 

b) Dopuszcza sić podział nieruchomości w celu poprawy sposobu uşytko-
wania nieruchomości lub wydzielanie działek pod inwestycje związane 
z drogami lub sieciami infrastruktury technicznej. 

8) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu komu-
nikacji 

a) Obsługa komunikacyjna terenu:  
 US1 − drogami: KDP17 , KDL1, KDP 18 i KDP19  
 US 2 − drogami: KDD7, KDL 1  
3 − drogami: KDP17 i KDL1 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
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9) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemów infra-
struktury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ścieków 
bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawarte w § 10, 
§ 11 i § 12 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła. 
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych za-

warte w § 10 ust. 4. 
10) Szczególne zasady i warunki 

zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu , w tym zakaz zabu-
dowy 

a) Czćść terenu US1 znajduje sić w strefie sanitarnej cmentarza obowiązu-
ją przepisy odrćbne, w tym obowiązuje zakaz lokalizacji budynków zwią-
zanych z gastronomią 

b) Na terenie US1 przylegającym do terenów kolejowych obowiązują prze-
pisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami kolejowymi. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 24 ust. 2 pkt 7 lit. a) 
 

§ 25. 1. Ustala sić tereny usług z zielenią to-
warzysząca oznaczone na rysunku planu symbo-
lem UZ. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem UZ zawiera tabela: 

 
Symbol UZ1, UZ2, UZ3, UZ4, UZ5, UZ6, UZ7, UZ8, UZ9, UZ10, UZ11, UZ12, UZ13, 

UZ14, UZ15, UZ16, UZ17  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie 

podstawowe 
tereny usług z zielenią towarzyszącą  – tereny zabu-
dowy usługowej z zielenią urządzoną, gdzie preferen-
cyjnymi usługami są usługi z zakresu: turystyki 
i hotelarstwa, gastronomii, ochrony zdrowia 
i odnowy biologicznej, opieki społecznej, oświaty 
i nauki, kultury, sztuki i rozrywki, obiekty i urządzenia 
sportu i rekreacji 

b) przeznaczenie 
dopuszczalne 

− tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej  
 − tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze 

towarzyszącym usługom,  
 − zieleń urządzona i uşytkowa,  
 − parkingi,  
 − obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej,  
 − ciągi komunikacyjne, drogi wewnćtrzne 

2) Zasady ochrony środowiska, 
przyrody i ochrony zdrowia 
ludzi 

a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na działce wynoszącej 50% 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4 pkt 2. 
c) Na terenach: UZ10, UZ13, UZ14 wystćpują zbiorniki wodne, cieki natu-

ralne i rowy – obowiązują ustalenia zawarte w § 17, a takşe przepisy 
odrćbne 

d) Na czćści terenu UZ8 znajduje sić obszar bćdący były składowiskiem 
odpadów, obszar ten wymaga działań rekultywacyjnych 

e) Na terenach UZ1, UZ5, UZ15, UZ17 wystćpują gatunki dziko wystćpują-
cych roślin obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 1 oraz 
przepisy odrćbne. 

f) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2−5, § 17 i § 18 
3) Zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego) 

a) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 13 i § 14 
b) Na terenie UZ9 znajduje sić obiekt objćty ochroną, figurujący 

w gminnej ewidencji zabytków – obowiązują przepisy odrćbne. 
c) Cały teren UZ12 objćty jest ochrona prawną, znajduje sić w rejestrze 

zabytków – obowiązują przepisy odrćbne. 
4) Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 
a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nadbu-

dowć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków przy 
zachowaniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego paragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających 
warunki uşytkowania budynków 
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c) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie ist-
niejących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy architek-
toniczne:  
 − dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci lub 

wielospadowy (mansardowy)  
 − fragmenty budynków w technice szachulcowej lub przysłupowej 
 − zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mićdzy inny-

mi: 
 a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,  
 b. opaski okienne 

d) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształtowania 
zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 

e) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

f) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
g) Na terenie UZ13 dopuszcza sić wydzielanie dróg wewnćtrznych 

o szerokości nie mniejszej niş 6 m oraz organizacje placów zawrotnych 
h) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do linii rozgraniczającej dróg oraz szerokość frontu działek 
budowlanych: dowolne 

5) Parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków, dla 
terenu:  
 UZ1− określona na rysunku planu  
 UZ2 − określona na rysunku planu  
 UZ3 − określona na rysunku planu  
 UZ4 − określona na rysunku planu  
 UZ5 − określona na rysunku planu  
 UZ6 – określona na rysunku planu  
 UZ7− określona na rysunku planu  
 UZ8 − określona na rysunku planu  
 UZ9 − określona na rysunku planu  
 UZ10 − określona na rysunku planu  
 UZ11− określona na rysunku planu  
 UZ12 – nie ustala sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 UZ13 − określona na rysunku planu  
 UZ14 − określona na rysunku planu  
 UZ15 − określona na rysunku planu  
 UZ16 – określona na rysunku planu  
 UZ17− określona na rysunku planu 

b) Charakter zabudowy: wolnostojąca. 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,20 
d) Maksymalna wysokość budynku:  

 − dla istniejących budynków o wysokości powyşej 15,0 m: nieprzekra-
czająca istniejącej wysokości budynku  

 − dla istniejących budynków o wysokości ponişej 15,0 m oraz budyn-
ków projektowanych: 15,0 m 

e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
 − dla istniejących budynków posiadających powyşej 4 kondygnacji 

nadziemnych: nieprzekraczająca istniejącej ilości kondygnacji nad-
ziemnych  

 − dla istniejących budynków posiadających ponişej 4 kondygnacji nad-
ziemnych oraz budynków projektowanych: 4 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe 

f) Geometria dachu − spadek połaci dachowych:  
 − symetryczny, o nachyleniu połaci od 30° do 45°, przy przebudowie 

lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza sić takşe 
zachowanie istniejących spadków połaci dachowych, 

6) Wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej 

 Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, 
KDL, KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne 

7) Szczegółowe zasady i warunki a) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 3000 m2 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 – 16185 – Poz. 2955 

 

scalania i podziału nierucho-
mości 

b) Dopuszcza sić łączenie gruntów, z wyjątkiem sytuacji kiedy nowo wy-
dzielona działka utrudni dostćp do dróg innym uşytkownikom tych 
dróg. 

c) Dopuszcza sić podział nieruchomości w celu poprawy sposobu uşytko-
wania nieruchomości lub wydzielanie działek pod inwestycje związane 
z drogami lub sieciami infrastruktury technicznej. 

8) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu komu-
nikacji 

a) Obsługa komunikacyjna terenu:  
 UZ1− drogami: KDW1 i KDD2  
 UZ2 − drogami: KDD1,KDD2 i KDP1  
 UZ3 − drogami: KDW4, KDW3, KDD2  
 UZ4 − drogami: KDW4, KDW3, KDD2  
 UZ5 − drogami: KDW1 KDW2, KDP6 i KDD2  
 UZ6 − drogami: KDD2, KDP8  
 UZ7− drogami: KDD11, KDD12 i KDG1  
 UZ8 − drogami: KDW7, KDP12  
 UZ9 − drogami: KDD5 i KDP13  
 UZ10 − drogami: KDD5 i KDD4  
 UZ11− drogami: KDD4, KDD3, KDP13, KDP14  
 UZ12 – drogą KDL1  
 UZ13 − drogami: KDW12, KDP16, KDP17  
 UZ14 − drogami: KDL1  
 UZ15 − drogami: KDD5, KDP22, KDW18  
 UZ16 − drogami: KDD5, KDP22  
 UZ17− drogami: KDW20, KDP15 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
9) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemów infra-
struktury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ścieków 
bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawarte w § 10, 
§ 11 i § 12 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła. 
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych 

zawarte w § 10 ust. 4. 
10) Szczególne zasady i warunki 

zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu , w tym zakaz zabu-
dowy 

a) Na terenie UZ1 wyznacza sić strefć techniczną, od napowietrznej linii 
energetycznej, zgodnie z przepisami odrćbnymi, w której obowiązuje 
zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 

b) Czćść terenu UZ17 znajduje sić w strefie sanitarnej cmentarza obowią-
zują przepisy odrćbne, w tym obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych 

c) Dla terenu UZ12 objćty jest ochroną prawną, znajduje sić w rejestrze 
zabytków – obowiązują przepisy odrćbne, w tym zakaz zabudowy kuba-
turowej niezwiązanej z funkcją muzeum. 

d) Na terenach UZ2, UZ8, UZ12, UZ18 przylegających do terenów kolejo-
wych obowiązują przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami kole-
jowymi. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370. .2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 25 ust. 2 pkt 7 lit. b) 
 

§ 26. 1. Ustala sić tereny łąk zielonych ozna-
czone na rysunku planu symbolem RZ. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem RZ zawiera tabela: 

 
Symbol RZ1, RZ2, RZ3, RZ4, RZ5, RZ6, RZ7, RZ8, RZ9, RZ10,  

RZ11, RZ12, RZ13, RZ14, RZ15, RZ16, RZ17, RZ18  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie podsta-

wowe 
tereny łąk zielonych – tereny otwar-
te zieleni nieurządzonej 

b) przeznaczenie dopusz-
czalne 

− obiekty, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej,  

 − ciągi piesze i rowerowe, konne 
2) Zasady ochrony środowiska i przyrody a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej na działce wynoszącej 90% powierzchni 
działki 

b) Na terenach na których wystćpują zbiorniki wodne, cieki natu-
ralne i rowy obowiązują ustalenia zawarte w § 17, a takşe 
przepisy odrćbne 

c) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2−5, § 17 
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3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienio-
nych w ust. 2 pkt 3 lit. b niniejszego paragrafu 

b) Dopuszcza sić:  
 − budowć, przebudowć i modernizacjć podziemnej 

i nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 
z zasadami zawartymi w § 10, § 11, § 12 niniejszej uchwały  

 − lokalizacjć obiektów małej architektury słuşących wypo-
czynkowi i rekreacji  

 − lokalizacjć tras turystycznych pieszych i konnych, 
4) Szczególne zasady i warunki zagospoda-

rowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uşytkowaniu , w tym zakaz zabudowy 

a) Czćść terenów RZ15, RZ16, RZ17,RZ18 znajduje sić w strefie 
sanitarnej cmentarza obowiązują przepisy odrćbne 

b) Na terenach RZ7, RZ11, RZ12 przylegających do terenów kole-
jowych obowiązują przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa 
z liniami kolejowymi. 

 
§ 27. 1. Ustala sić tereny usług kultu religijne-

go oznaczone na rysunku planu symbolem UK. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-

lem UK zawiera tabela: 
 
Symbol UK1, UK2, UK3, UK4  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie pod-

stawowe 
tereny usług kultu religijnego – tereny obiektów 
sakralnych z towarzysząca im zabudową miesz-
kaniową i administracyjną 

b) przeznaczenie do-
puszczalne 

− zieleń urządzona i uşytkowa,  
 − parkingi,  
 − obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej, 
2) Zasady ochrony środowiska, 

przyrody i ochrony zdrowia 
ludzi 

a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na działce wynoszącej 50% powierzchni działki 

b) Teren podlega ochronie akustycznej według ustaleń z § 18 ust. 4 pkt 5. 
c) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2−5, § 17 i §1 8 

3) Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego 

 Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 13 i § 14 

4) Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nadbu-
dowć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków przy 
zachowaniu przepisów odrćbnych dotyczących stref sanitarnych cmen-
tarza oraz parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu wskazanych w pkt 5 niniejszego paragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających 
warunki uşytkowania budynków 

c) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie ist-
niejących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy architek-
toniczne:  
 − dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci lub 

wielospadowy (mansardowy)  
 − fragmenty budynków w technice szachulcowej lub przysłupowej 
 − zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mićdzy inny-

mi: 
 a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,  
 b. opaski okienne 

d) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształtowania 
zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 

e) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

f) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
g) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do linii rozgraniczającej dróg oraz szerokość frontu działek 
budowlanych: dowolne 
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5) Parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu 

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków, dla 
terenu:  
 UK1− nie wyznacza sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 UK 2 − nie wyznacza sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 UK 3 − nie wyznacza sić, obowiązują przepisy odrćbne  
 UK 4 − nie wyznacza sić, obowiązują przepisy odrćbne 

b) Charakter zabudowy: wolnostojąca 
c) Maksymalny wskaŝnik zabudowy działki – 0,30 
d) Maksymalna wysokość budynku:  

 − dla istniejących budynków o wysokości powyşej 15,0 m: nieprzekra-
czająca istniejącej wysokości budynku  

 − dla istniejących budynków o wysokości ponişej 15,0 m oraz budyn-
ków projektowanych: 15,0 m 

e) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
 − dla istniejących budynków posiadających powyşej 2 kondygnacji 

nadziemnych: nieprzekraczająca istniejącej ilości kondygnacji nad-
ziemnych  

 − dla istniejących budynków posiadających ponişej 2 kondygnacji nad-
ziemnych oraz budynków projektowanych: 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe 

f) Geometria dachu − spadek połaci dachowych:  
 − symetryczny, o nachyleniu połaci od 30° do 45°, przy przebudowie 

lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza sić takşe 
zachowanie istniejących spadków połaci dachowych, 

6) Wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej 

 Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, 
KDL, KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne 

7) Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nierucho-
mości 

 Dopuszcza sić łączenie gruntów, z wyjątkiem sytuacji kiedy nowo wy-
dzielona działka utrudni dostćp do dróg innym uşytkownikom tych 
dróg. 

8) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu komu-
nikacji 

a) Obsługa komunikacyjna terenu:  
 UK 1− drogami: KDP10  
 UK 2 − drogami: KDP15 i KDW10  
 UK 3 − drogą: KDP10 i KDP23  
 UK 4 – drogą po wschodniej stronie terenu znajdująca sić poza obsza-
rem planu 

b) Obowiązują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w § 9 
9) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemów infra-
struktury technicznej 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodć, odbiór ścieków 
bytowych oraz zaopatrzenia w energić elektryczną i gaz zawarte w § 10, 
§ 11 i § 12 oraz przepisy odrćbne dotyczące stref sanitarnych cmentarza 

b) Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne ŝródło ciepła. 
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych 

zawarte w § 10 ust 4. 
10) Szczególne zasady i warunki 

zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu , w tym zakaz zabu-
dowy 

 Tereny UK2 i UK4 i czćść terenów UK1 i UK3 znajduje sić w strefie sani-
tarnej cmentarza obowiązują przepisy odrćbne, w tym obowiązuje zakaz 
lokalizacji budynków mieszkalnych. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.370.2011.DC z dnia 8 sierpnia 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 27 ust. 2 pkt 7) 
 

§ 28. 1. Ustala sić tereny lasów oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZL. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem ZL zawiera tabela: 

Symbol ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9,  
ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL 14, ZL 15  

1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie podsta-
wowe 

lasy 

b) przeznaczenie dopusz-
czalne 

− obiekty, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej,  

 − urządzenia turystyczne  
 − ciągi piesze i rowerowe, 
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2) Zasady ochrony środowiska i przyrody a) Na terenach na których wystćpują zbiorniki wodne, cieki natu-
ralne i rowy obowiązują ustalenia zawarte w § 17, a takşe 
przepisy odrćbne 

b) Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 16 ust. 2−5, § 17 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego 
a) Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych 

z gospodarką leśną oraz obiektów wymienionych w ust 2  
pkt 3 lit b niniejszego paragrafu 

b) Dopuszcza sić:  
 − budowć, przebudowć i modernizacjć podziemnej 

i nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 
z zasadami zawartymi w § 10, § 11, § 12 niniejszej uchwały  

 − lokalizacjć obiektów małej architektury słuşących wypo-
czynkowi i rekreacji  

−  lokalizacjć tras turystycznych pieszych i konnych,  
 realizowanych zgodnie z wymogami przepisów odrćbnych 
w zakresie ochrony gruntów leśnych. 

4) Szczególne zasady i warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uşytkowaniu , w tym zakaz zabudowy 

a) Czćść terenu ZL6 i ZL 14 znajduje sić w strefie sanitarnej 
cmentarza obowiązują przepisy odrćbne 

b) Na terenach ZL3, ZL5, ZL6, ZL11, ZL 14 przylegających do 
terenów kolejowych obowiązują przepisy odrćbne dotyczące 
sąsiedztwa z liniami kolejowymi. 

 
§ 29. 1. Ustala sić tereny cmentarzy na rysun-

ku planu symbolem ZC. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-

lem ZC zawiera tabela: 
 
Symbol ZC1, ZC2  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie pod-

stawowe 
cmentarz 

b) przeznaczenie dopusz-
czalne 

− obiekty, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej,  

 − ciągi piesze komunikacyjne  
 − usługi związane z przeznaczeniem 

podstawowym,  
 − parkingi,  
 − zieleń urządzona i ochronna, 

2) Zasady ochrony środowiska i przyrody  W sąsiedztwie terenu US1 naleşy zachować pas zieleni wyso-
kiej o szerokości min 18,5 m 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) Obowiązuje zakaz zabudowy. 
b) Dopuszcza sić rozbudowć i przebudowć istniejących obiek-

tów. 
c) Dopuszcza sić wprowadzanie komponowanych zespołów 

zieleni wysokiej i niskiej. 
d) Dopuszcza sić wprowadzanie obiektów małej architektury 

i oświetlenia, ścieşek spacerowych. 
e) Obowiązek urządzenia szpaleru zieleni wysokiej izolującej 

terenów cmentarza ZC1 i ZC2 od drogi KDD9 oraz terenu za-
budowy mieszkaniowej z usługami MU6 

f) Zakazuje sić lokalizacji jakichkolwiek urządzeń reklamowych 
4) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemu komunikacji 
 Obsługa komunikacyjna terenu:  

 ZC1 − drogami KDD9 i KDP20  
 ZC2 − drogami KDD9 i KDP20 

5) Szczególne zasady i warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uşytkowaniu , w tym zakaz zabudowy 

a) Wprowadza sić strefć ochrony sanitarny w odległości 50 m od 
linii rozgraniczającej terenów ZC1 i ZC2, w której obowiązują 
przepisy odrćbne. 

b) Na terenach ZC1 i ZC2 przylegających do terenów kolejowych 
obowiązują przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami 
kolejowymi. 

 
§ 30. 1. Ustala sić tereny zieleni parkowej 

oznaczone na rysunku planu symbolem ZP. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-

lem ZP zawiera tabela: 
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Symbol ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie 

podstawowe 
zieleń parkowa 

b) przeznaczenie 
dopuszczalne 

− obiekty, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej,  

 − obiekty małej architektury  
 − usługi bezpośrednio związane 

z wypoczynkowo rekreacyjną 
funkcją parków,  

 − terenowe urządzenia sportowe,  
 − ciągi piesze i rowerowe 

2) Zasady ochrony środowiska i przyrody  Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej na działce wynoszącej 80% powierzch-
ni działki 

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego) 

 Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 14 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) Zakaz zabudowy poza obiektami małej architektury. 
b) Dopuszcza sić wprowadzanie komponowanych zespołów 

zieleni wysokiej i niskiej. 
c) Dopuszcza sić wprowadzanie obiektów małej architektury 

i oświetlenia, ścieşek spacerowych, terenowe urządzenia 
sportowe. 

d) Zakazuje sić lokalizacji jakichkolwiek urządzeń reklamowych 
5) Szczególne zasady i warunki zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 Na terenach ZP2 i ZP5 przylegających do terenów kolejo-
wych obowiązują przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa 
z liniami kolejowymi. 

 
§ 31. 1. Ustala sić tereny wód powierzchnio-

wych oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-

lem WS zawiera tabela: 
 
Symbol WS  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie pod-

stawowe 
tereny wód powierzchniowych 

b) przeznaczenie do-
puszczalne 

− obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
związanej z ochroną przeciwpowodziową  

 − drogi umoşliwiające obsługć terenu 
2) Zasady ochrony środowiska 

i przyrody 
a) Nakazuje sić utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej na działce wynoszącej 80% powierzchni działki 
b) Na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 17oraz przepisy odrćbne 

3) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) Obowiązuje zakaz zabudowy. 
b) Dopuszcza sić rolnicze wykorzystywanie gruntów, sadzenie drzew 

i krzewów w odległości nie mniejszej niş 3 m od stopy wałów 
c) Zakazuje sić zmianć ukształtowania powierzchni gruntów, nie dotyczy prac  

związanych z utrzymaniem i regulacją cieków naturalnych i rowów. 
 

§ 32. 1. Ustala sić tereny infrastruktury tech-
nicznej − elektroenergetyka oznaczone na rysunku 
planu symbolem E. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem E zawiera tabela: 

 
Symbol E1, E2, E3  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie podsta-

wowe 
tereny infrastruktury technicznej − elek-
troenergetyka 

b) przeznaczenie dopusz-
czalne 

− parkingi,  
 − obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury  

technicznej,  
 − zieleń urządzona i ochronna,  
 − ciągi komunikacyjne, 

2) Zasady ochrony środowiska 
i przyrody 

 Na terenie E3 wystćpują cieki naturalne i rowy – obowiązują ustalenia 
zawarte  w § 17, a takşe przepisy odrćbne 
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3) Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nadbu-
dowć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków przy 
zachowaniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu wskazanych w ust.  5 niniejszego paragrafu. 

b) Przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie 
istniejących budynków naleşy uwzglćdnić nastćpujące elementy archi-
tektoniczne:  
 − dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci lub 

wielospadowy (mansardowy)  
 − zróşnicowane ukształtowanie elewacji uwzglćdniające mićdzy in-

nymi: 
 a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,  
 b. opaski okienne 

c) Dopuszcza sić nastćpujące elementy architektonicznego ukształtowa-
nia zabudowy:  
 − lukarny, facjaty, naczółki 

d) Postuluje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

e) Nie dopuszcza sić stosowania papy i okładzin typu siding PCV 
4) Parametry i wskaŝniki kształto-

wania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu 

a) Maksymalna wysokość budynku: 4,0 m 
b) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 1 
c) Spadek połaci dachowych: symetryczny o nachyleniu połaci od 30° do 

45°; 
5) Wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicz-
nej 

 Obowiązują ustalenia zawarte w § 15 od strony terenów dróg KDG, 
KDL, KDD wyznaczonych jako przestrzenie publiczne  
 

6) Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemu komuni-
kacji 

 Obsługa terenu:  
 E1 − drogą KDG1,  
 E2 − terenami parkingów KS  
 E3 – drogami: KDD9 i KDD10 

7) Szczególne zasady i warunki 
zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy 

 Na terenach E1 i E2 przylegających do terenów kolejowych obowiązu-
ją przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami kolejowymi. 

 
§ 33. 1. Ustala sić tereny infrastruktury tech-

nicznej – wodociągi oznaczone na rysunku planu 
symbolem W. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem W zawiera tabela: 

 
Symbol W1, W2  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie podstawo-

we 
tereny infrastruktury technicznej – wo-
dociągi 

b) przeznaczenie dopusz-
czalne 

− usługi,  
 − parkingi,  
 − obiekty, urządzenia i sieci infrastruktu-

ry  technicznej,  
 − zieleń urządzona i ochronna,  
 − ciągi komunikacyjne, 

2) Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

  Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nadbu-
dowć istniejących budynków oraz budowć nowych budynków przy 
zachowaniu parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu wskazanych w ust.  5 niniejszego paragra-
fu) 

3) Parametry i wskaŝniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu 

a) Maksymalna wysokość budynku: 4,0 m 
b) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 1 
c) Spadek połaci dachowych: symetryczny o nachyleniu połaci od 30° do 

45°; 
4) Zasady budowy, rozbudowy 

i modernizacji systemu komunika-
cji 

 Obsługa komunikacyjna terenu:  
 W1− drogą KDP9  
 W2 − drogą KDP3 
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5) Szczególne zasady i warunki za-
gospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu , 
w tym zakaz zabudowy 

 Na terenie W1 przylegającym do terenów kolejowych obowiązują 
przepisy odrćbne dotyczące sąsiedztwa z liniami kolejowymi. 

 
§ 34. 1. Ustala sić tereny dróg oznaczone na 

rysunku planu symbolem KD. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-

lem KD zawiera tabela: 
 
Symbol KD  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie podstawowe KDG – teren dróg publicznych 

KDL – teren dróg publicznych 
KDD – teren dróg publicznych 
KDP – teren dróg publicznych 
KDW – teren dróg wewnętrznych  

b) przeznaczenie dopuszczalne − ścieşki rowerowe − parkingi − zieleń 
urządzona − linie i urządzenia infra-
struktury technicznej, 

2) Parametry drogi a) KDG1 i KDG2 − klasa dróg – drogi główne − kategoria 
dróg − drogi wojewódzkie − szerokość 
w liniach rozgraniczających: zmienna 
od 20 m do 35 m określona jak na ry-
sunku planu 

b) KDL1i KDL2 − klasa dróg – drogi lokalne − kategoria 
dróg − drogi gminne − szerokość 
w liniach rozgraniczających: zgodnie 
z rysunkiem planu 

c) KDD 1, KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 5, 
KDD 6, KDD 7, KDD 8, KDD 9, KDD 10, 
KDD 11, KDD 12 

− klasa dróg – drogi dojazdowe − kate-
goria dróg − drogi gminne − szerokość 
w liniach rozgraniczających: zgodnie 
z rysunkiem planu 

d) KDP 1, KDP 2, KDP 3, KDP 4, KDP 5, 
KDP 6, KDP 7, KDP 8, KDP 9, KDP 10, 
KDP 11, KDP 12, KDP 13, KDP 14, KDP 
15, KDP 16, KDP 17, KDP 18, KDP19, 
KDP 20: KDP 21, KDP 22, KDP 23  

− klasa dróg – ciągi pieszo-jezdne − 
szerokość w liniach rozgraniczających: 
zgodnie z rysunkiem planu 

e) KDW 1, KDW 2, KDW 3, KDW 4, KDW 
5, KDW 6, KDW 7, KDW 8, KDW 9, 
KDW 10, KDW 11, KDW 12, KDW 13, 
KDW 14, KDW 15, KDW 16, KDW 17, 
KDW 18, KDW19, KDW 20, KDW 21,  

− klasa dróg – drogi wewnćtrzne − sze-
rokość w liniach rozgraniczających: 
zgodnie z rysunkiem planu 

3) Zasady ochrony śro-
dowiska i przyrody 

a) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych zawarte 
w §10 ust 4 

b) W sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuş dróg 
KDG1 i KDG2 obowiązek wprowadzenia zieleni pełniącej funkcjć izolacyjną lub 
lokalizacji ekranów akustycznych 

4) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8 ust.  4−7 

5) Wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni pu-
blicznej 

 Obowiązują ustalenia zawarte w § 15  
 
 
 

 
§ 35. 1. Ustala sić tereny obsługi komunikacji 

i parkingi oznaczone na rysunku planu symbolem 
KS. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem KS zawiera tabela: 

 
Symbol KS  
1) Przeznaczenie terenu a) przeznaczenie podstawowe tereny obsługi komunikacji i parkingi 

b) przeznaczenie dopuszczalne − usługi  
 − zieleń kompozycyjna i ochronna  
 − obiekty obsługi komunikacji 
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2) Zasady ochrony środowi-
ska i przyrody 

 Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych zawarte 
w § 10 ust.  4 

3) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) Dopuszcza sić przebudowć lub odbudowć lub rozbudowć lub nadbudowć 
istniejących budowli oraz budowć nowych budowli przy zachowaniu parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
wskazanych w pkt 5 niniejszego paragrafu. 

b) Dopuszcza sić wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki 
Uşytkowania obiektów 

c) Dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej architektury, zadaszenia, przystanki 
autobusowe. 

d) Proponuje sić nastćpujące materiały wykończeniowe:  
 − drewno, kamień, cegła,  
 − łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny 
 − dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym 

4) Wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

 Obowiązują ustalenia dotyczące przestrzeni publicznej zawarte w § 15 

Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 36. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala sić stawkć procentową słuşącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ści nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 37. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Szklarskiej Porćby. 

§ 38. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Kubiela 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/80/ 
/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej 
Porębie z dnia 11 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/80/ 
/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej 
Porębie z dnia 11 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W SĄSIEDZTWIE UL. ARMII KRAJOWEJ, 
UL. OFICERSKIEJ, UL. 11 LISTOPADA I UL. GÓRNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 
Rada Miejska w Szklarskiej Porćbie dokonuje rozstrzygnićcia uwag wniesionych podczas wyłoşenia 

do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie uwzglćdnionych 
przez Burmistrza Szklarskiej Porćby, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póŝniejszymi zmianami) w nastć-
pujący sposób: 

1. nie uwzglćdnia sić uwagi Agencji Mienia Wojskowego – w czćści dotyczącej linii zabudowy  
na działce nr 245/10; 

2. nie uwzglćdnia sić uwagi Państwa Stefana Boczyło i Eugenii Kwiecińskiej-Boczyło – w czćści do-
tyczącej spadków dachów, na działce nr 345 i 73/1, oraz czćści uwagi dotyczącej minimalnej powierzchni 
działki na terenie MP 26; 

3. nie uwzglćdnia sić uwagi Pani Janiny Cichej – w czćści dotyczącej linii zabudowy; 
4. nie uwzglćdnia sić uwagi Pani Katarzyny Giertuga – w czćści dotycząca linii zabudowy 
5. nie uwzglćdnia sić uwagi Pani Iwony Giertuga – w czćści dotycząca linii zabudowy; 
6. nie uwzglćdnia sić uwagi P.B. Intersystem Sp. z o.o. – dotyczącej zmiany funkcji terenu na tereny 

oznaczone symbolem „U”. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/80/ 
/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej 
Porębie z dnia 11 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

 
Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej 
w Szklarskiej Porćbie przewiduje sić, şe w związku z uchwaleniem planu gmina poniesie wydatki na re-
alizacje inwestycji stanowiące zadania własne gminy polegające na budowie sieci wodociągowej, sani-
tarnej oraz budowie i modernizacji dróg według załoşonych przez prognozć skutków finansowych 
w nastćpującej wysokości: 
− wodociągi 204.000,- zł. 
− kanalizacja deszczowa 612.000,- zł. 
− kanalizacja sanitarna 272.000,- zł. 
− drogi 395.000,- zł. 
łącznie 1483000,- zł. 

Finansowanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodć i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków odbywać sić bćdzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyj-
nym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Finansowanie zadań, realizowane bćdzie sukcesywnie 
w miarć potrzeb i odbywać sić bćdzie ze środków własnych, kredytów, środków pochodzących 
z programów pomocowych Unii Europejskiej lub innych ŝródeł, zgodnie z przyjćtym Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. 
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