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13) ul. Św. Katarzyny; 
14) ul. Bł. Czesława – do skrzyşowania z ul. Oław-

ską i ul. Piotra Skargi. 
2. Zakaz dotyczy takşe punktów sprzedaşy zlo-

kalizowanych przy ulicach i placach wymienionych 
w ust. 1. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, wpro-
wadza się na okres do 30 września 2012 roku. 
Przed upływem tego terminu Rada Miejska Wro-
cławia dokona analizy skutków uchwały. 

§ 4. 1. Wprowadza się zakaz spoşywania napo-
jów alkoholowych na ogólnodostępnych placach 
zabaw dla dzieci oraz terenach rekreacyjnych dla 
młodzieşy (np. boiska, skejtparki). 

2. Poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
wprowadza się zakaz spoşywania napojów alkoho-
lowych: 
1) na obszarze nadrzecznych traktów spacero-

wych; 
2) na wałach przeciwpowodziowych; 
3) na promenadzie biegnącej wzdłuş Fosy Miej-

skiej; 

4) na terenie lunaparków, „wesołych miasteczek” 
i „parków rozrywki”; 

5) na podwórkach i we wnętrzach międzybloko-
wych; 

6) na ogólnodostępnych częściach wspólnych 
budynków mieszkalnych; 

7) w przejściach podziemnych. 

§ 5. W uchwale nr XII/351/03 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaşy napojów za-
wierających powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spoşycia poza miejscem 
sprzedaşy i w miejscu sprzedaşy oraz zasad usytu-
owania na terenie miasta Wrocławia miejsc sprze-
daşy i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. 
Woj. Doln. Nr 207, poz. 2950, z póŝn. zm.3)) uchyla 
się § 3 i § 4. 

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jacek Ossowski 
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___________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113  
i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238,  
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz.654. 

3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 143, poz. 2426, z 2006 r. Nr 38, poz. 579, 
z 2009 r. Nr 8, poz. 158, z 2010 r. Nr 49, poz. 731 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 1232. 
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UCHWAŁA NR 73/2011 
 RADY MIASTA ZGORZELEC 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) 
i uchwałą Nr 387/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 
8 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Obszaru Śródmieście 
w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza i ul. Trau-
gutta, Rada Miasta Zgorzelec stwierdzając zgod-
ność z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgorzelec, przyjętego uchwałą nr 404/02 Rady 
Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 21 lutego 2002 r., 
zmienionego uchwałą nr 191/08 Rady Miasta Zgo-

rzelec z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 309/09 Ra-
dy Miasta Zgorzelec z dnia 7 paŝdziernika 2009 r., 
nr 311/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 paŝdzier-
nika 2009 r., nr 328/09 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 30 listopada 2009 r., uchwałą nr 398/10 Rady 
Miasta Zgorzelec z dnia 7 lipca 2010 r., uchwałą  
nr 403/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 lipca 
2010 r. i uchwałą nr 72/2011 Rady Miasta Zgo- 
rzelec z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zgorzelec i uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śród- 
mieście w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza  
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i ul. Traugutta, zwaną dalej planem, którego grani-
ce określa załącznik graficzny do uchwały nr 387/10 
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 8 czerwca 2010 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu w 
rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta. 

§ 2. 1. Integralną część planu stanowią: 
1) niniejsza uchwała; 
2) załącznik nr 1 – w skali 1 : 1000, zwany dalej 

„rysunkiem planu”. 
2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Zgorzelec o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Zgorzelec o sposobie realizacji i zasadach fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleşących do zadań własnych 
gminy. 

3. Jeşeli w uchwale jest mowa o: 
1) „działce inwestycyjnej” naleşy przez to rozu-

mieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, 
na których będzie się realizowało inwestycje 
objęte pojedynczymi (ewentualnie etapowy-
mi) pozwoleniami na budowę; 

2) „intensywności zabudowy” naleşy przez to ro-
zumieć: wskaŝnik, który wyraşa stosunek su-
my powierzchni całkowitej wszystkich nad-
ziemnych kondygnacji projektowanego bu-
dynku lub budynków do powierzchni całkowi-
tej działki inwestycyjnej; 

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” naleşy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu 
linię, której nie moşe przekroczyć zewnętrzne 
lico budynku (wraz z jego częścią podziemną 
i nadziemną), z zastrzeşeniem: dopuszcza się 
wysunięcie poza jej obrys: pilastrów, scho-
dów, podjazdów, okapów, otwartych ganków 
i zadaszeń oraz balkonów na maksymalną od-
ległość: 1,5 m, a takşe urządzeń dla niepełno-
sprawnych na odległość wynikającą z przepi-
sów odrębnych; 

4) „obowiązującej linii zabudowy” naleşy przez 
to rozumieć: wskazaną na rysunku planu linię 
obowiązkowego usytuowania zewnętrznego 
lica obiektu budowlanego (wraz z jego częścią 
podziemną i nadziemną), z zastrzeşeniem: do-
puszcza się wysunięcie poza jej obrys: pila-
strów, schodów, podjazdów, okapów, otwar-
tych ganków i zadaszeń oraz balkonów na 
maksymalną odległość: 1,5 m, a takşe urzą-
dzeń dla niepełnosprawnych na odległość 
wynikającą z przepisów odrębnych; 

5) „przeznaczeniu terenu” naleşy przez to rozu-
mieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a takşe 
sposób lub sposoby zagospodarowania oraz 
rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone 
na danym terenie; 

6) „przeznaczeniu podstawowym” naleşy przez 
to rozumieć: „przeznaczenie lub przeznaczenia 
terenu”, jakie mogą występować na działce 
inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokali-
zowanych w dowolnych proporcjach, w spo-
sób samodzielny lub niesamodzielny, przy za-

łoşeniu şe ich udział będzie stanowił więcej niş 
50% powierzchni terenu w ramach poszcze-
gólnych działek inwestycyjnych i powierzchni 
uşytkowej budynków na nich zlokalizowanych, 
z zastrzeşeniem, o którym mowa w definicji 
„przeznaczenia towarzyszącego”; 

7) „przeznaczeniu towarzyszącym” naleşy przez 
to rozumieć: „przeznaczenie terenu”, jakie 
moşe jedynie współwystępować z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu, z zastrzeşeniem: 
dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, obiektów układu 
komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej 
obejmujących 100% powierzchni działek, lecz 
nie więcej niş 50% powierzchni terenu, w ob-
rębie którego zostaną zlokalizowane; 

8) „terenie” naleşy przez to rozumieć: fragment 
obszaru objęty planem o określonym przezna-
czeniu lub określonych zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym nu-
merem i odpowiednim symbolem literowym; 

9) „uciąşliwości” naleşy przez to rozumieć: zja-
wiska o negatywnym wpływie na warunki şy-
cia mieszkańców, stan środowiska przyrodni-
czego, w tym m.in. zanieczyszczenia powie-
trza, wód i gleby, hałas, wibracje, promienio-
wanie niejonizujące, odory i inne w rozumie-
niu przepisów odrębnych, tj. ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z póŝn. zm.); 

10) „usługach komercyjnych” naleşy przez to ro-
zumieć: zakres usług jaki moşe być prowadzo-
ny na terenach oraz w budynkach uşyteczno-
ści publicznej, o których mowa § 3, ust. 6 Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, w zakresie: 
a) administracji publicznej; 
b) kultury; 
c) kultu religijnego; 
d) oświaty; 
e) szkolnictwa wyşszego; 
f) nauki; 
g) opieki zdrowotnej; 
h) opieki społecznej i socjalnej; 
i) obsługi bankowej; 
j) handlu; 
k) gastronomii; 
l) turystyki (wg art. 3 ustawy o usługach tu-

rystycznych); 
m) sportu; 
n) telekomunikacji; 
o) biurowe; 
p) inne usługi o charakterze ogólnodostęp-

nym; 
q) wraz z obiektami i urządzeniami z nimi 

związanymi;  
11) „usługach nieuciąşliwych” naleşy przez to 

rozumieć: działalności usługowe spełniające 
wymogi ochrony środowiska, dla których nie 
jest wymagana decyzja środowiskowa, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
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go ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
z póŝn. zm.). 

§ 3. 1. Obowiązujące ustalenia planu na za-
łączniku graficznym: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny; 
3) obowiązująca linia zabudowy; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) MW-U − teren zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej z równowaşną zabudową usługową; 
6) obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji za-

bytków; 
7) stanowisko archeologiczne; 
8) strefa A – ochrony konserwatorskiej (cały ob-

szar mpzp). 

Rozdział 2 

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia te-
renów są zgodne z "Ustaleniami szczegółowymi" 
niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) na działkach, na których występuje obowiązują-

ca linia zabudowy, nakaz lokalizowania jedynie 
pierwszego rzędu zabudowy zgodnie z jej prze-
biegiem, pozostałe budynki naleşy lokalizować 
na obszarze ograniczonym liniami zabudowy; 

2) w zakresie lokalizowania reklam ustala się: 
a) zakaz lokalizowania reklam: 

− na obiektach małej architektury; 
− na urządzeniach technicznych; 
− na drzewach; 
− w miejscach, gdzie moşe to powodować 

utrudnienia w ruchu kołowym lub pie-
szym; 

− w miejscach, w których będą powodować 
zakłócenie ekspozycji krajobrazu oraz 
obiektów zabytkowych; 

− na dachach budynków; 
− malowanych bezpośrednio na elewa-

cjach; 
b) zakaz lokalizowania reklam wolno stojących 

o powierzchni reklamowej większej niş 4: m²; 
c) obowiązek nawiązania sposobu usytuowania 

i kompozycji reklam do kompozycji elewacji 
budynków, z którymi są one związane; 

d) lokalizowanie reklam w formie współczesnej 
o wysokich walorach estetycznych lub 
w formie historycznej. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) równowaşny poziom dŝwięku nie powinien 

przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu 
w środowisku – jak dla terenów mieszkaniowo- 
-usługowych, zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826); 

2) ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego 
oddziaływania akustycznego szlaków komuni-

kacji, bez zastosowania indywidualnych rozwią-
zań ograniczających ich uciąşliwość akustyczną 
(takich jak: stolarka drzwiowa i okienna tłumią-
ca hałas, itp.); 

3) ustala się zakaz lokalizowania inwestycji, któ-
rych działalność moşe powodować przekrocze-
nie dopuszczalnych norm określonych w prze-
pisach szczególnych, tj. rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 47, poz. 281), rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 30 paŝdziernika 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych po-
ziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 9 września  
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, 
poz. 1359), rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzch-
niowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno-
ści w wodę przeznaczoną do spoşycia (Dz. U.  
Nr 204, poz. 1728) poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) wyznacza się następujący obiekt objęty ochroną 

konserwatorską, jako dobra kultury na mocy 
prawa miejscowego: budynek – ul. Langiewicza 
20, w odniesieniu do którego ustala się: 
a) podczas prowadzenia wszelkich prac inwe-

stycyjnych oraz wykonywanie podziałów 
geodezyjnych obowiązek uwzględnienia wy- 
mogów wynikające z przepisów ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 162, poz. 1568, z póŝn. zm.); 

b) nakaz zachowania oryginalnych elementów 
budynku w zakresie: 
− historycznej bryły; 
− formy dachu z ceramicznym pokryciem 

i facjatkam; 
− kompozycji i wystroju elewacji z takimi 

elementami jak: dekoracje, faktury tynku, 
formy i kształty obramień otworów 
okiennych i drzwiowych, stolarka okienna 
i drzwiowa; 

c) nakaz rewaloryzacji historycznego wyglądu 
i kolorystyki elewacji z odtworzeniem histo-
rycznej faktury tynków, konserwacją detalu 
architektonicznego, w tym uporządkowa-
niem reklam i instalacji; 

d) zalecenie zachowania oryginalnego układu 
przestrzennego wnętrz oraz elementów wy-
posaşenia i wystroju takich jak: klatki scho-
dowe, układ pomieszczeń, sztukaterie, balu-
strady oraz szklenia witraşowe okien klatek 
schodowych, piece kaflowe, sklepienia, poli-
chromie, boazerie, stolarka drzwiowa, po-
sadzki ceramiczne klatek schodowych; 
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e) zalecenie przywrócenia historycznych po-
działów drewnianej stolarki okiennej, z peł-
noplastycznymi elementami konstrukcyjny-
mi ramiaków, tzn. profilowanie słupka i śle-
mienia oraz odtworzenie szprosów (wyklu-
czony podział międzyszybowy); 

f) dopuszczenie uzyskania zgody na wykonanie 
prac polegających na rozbiórce obiektu za-
bytkowego jedynie po uprzednim wykonaniu 
na koszt inwestora karty ewidencyjnej takie-
go obiektu zgodnie z instrukcją Krajowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie, której egzemplarze naleşy 
przekazać do archiwum konserwatorskiego 
w Jeleniej Górze; dokumentacja taka zawie-
rać powinna m.in. informacje o historii 
obiektu, ocenę wpływu wyburzenia na za-
chowanie układu urbanistycznego lub rurali-
stycznego; 

2) wyznacza się strefę „A” – ochrony konserwa-
torskiej, obejmującą cały obszar planu, w jej za-
sięgu ustala się: 
a) podczas prowadzenia wszelkich prac inwe-

stycyjnych, w tym lokalizowania reklam oraz 
wykonywanie podziałów geodezyjnych obo- 
wiązek uwzględnienia wymogów wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z póŝn. 
zm.); 

b) dopuszczenie lokalizowania nowej zabudo-
wy jedynie na podstawie archiwalnych ma-
teriałów ikonograficznych lub w nawiązaniu 
do historycznej zabudowy istniejącej; 

c) dla nowych i remontowanych budynków 
nieujętych w gminnej ewidencji zabytków 
nakaz stosowania elewacyjnych materiałów 
wykończeniowych uwarunkowanych histo-
rycznie oraz innych współczesnych o wyso-
kich walorach estetycznych; 

d) zakaz stosowania pokrycia elewacji: obiek-
tów małej architektury, straganów oraz 
drobnych obiektów handlowych w formie 
blachy falistej i trapezowej; 

e) zakaz lokalizowania oraz likwidacja obiektów 
o niskim standardzie wykończenia i niskich 
walorach architektonicznych dysharmonizu-
jących z historycznym otoczeniem; 

f) nakaz sporządzania projektu kolorystyki ele-
wacji nowej i remontowanej zabudowy w 
kontekście do otoczenia, tj. zabudowy sąsia-
dującej; 

3) wyznacza się stanowisko archeologiczne, zgod-
nie z rysunkiem planu, o numerze 78-9/1, w od-
niesieniu do którego ustala się: 
a) podczas prowadzenia wszelkich prac ziem-

nych obowiązek uwzględnienia wymogów 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 
z póŝn. zm.); 

b) nakaz dokumentowania odkrywanych relik-
tów; 

4) na obszarze planu nie wprowadza się zasad 
ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu 
na brak występowania takich obiektów. 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów 

przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 
ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.). 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów za-
gospodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów: 
1) na obszarze planu nie występują tereny zagro-

şone powodzią w rozumieniu przepisów odręb-
nych, tj. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019 z póŝn. zm.); 

2) na obszarze planu nie występują tereny zagro-
şone osuwaniem się mas ziemnych w rozumie-
niu przepisów odrębnych, tj. ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z póŝn. zm.); 

3) na obszarze planu nie występują obiekty zwią-
zanych z Obroną Cywilną w rozumieniu przepi-
sów odrębnych, tj. ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn. zm.). 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się wydzielania działek o mniejszych 

powierzchniach niş określone w niniejszym pla-
nie, w sytuacji kiedy: 
a) wydzielona działka zostanie przeznaczona na 

powiększenie sąsiedniej działki (poprzez jej 
scalenie), przy czym działka uzyskana w wy-
niku tego podziału i nie przewidziana na po-
większenie działki sąsiedniej musi spełniać 
warunki minimalnych wielkości; 

b) działka zostanie uzyskana w wyniku wydzie-
lenia jej części po pod infrastrukturę tech-
niczną; 

c) wydzielona działka zostanie przeznaczona 
pod inne cele niş budowlane; 

2) na obszarze niniejszego planu nie ustala się 
granic obszarów wymagających scalenia i po-
działu nieruchomości, w rozumieniu art. 15  
ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.). 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej:  
1) w zakresie bilansu miejsc postojowych, ustala 

się: 
a) minimum: 1 miejsce postojowe na 1 lokal 

mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wie-
lorodzinnej (liczone łącznie z miejscami ga-
raşowymi); 

b) minimum: 1 miejsce postojowe na 35 m2 
powierzchni uşytkowej usług, lecz nie mniej 
niş 2 miejsca postojowe na jeden lokal uşyt-
kowy; 

c) wszystkie miejsca postojowe oraz place ma-
newrowe przewidziane do obsługi zabudowy 
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naleşy lokalizować w ramach działek inwe-
stycyjnych, na których te budynki są usytu-
owane lub na specjalnie wyznaczonym ob-
szarze w bezpośrednim sąsiedztwie, do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny; w bi-
lansie miejsc postojowych dopuszcza się 
uwzględnienie przyulicznych miejsc posto-
jowych za zgodą zarządcy drogi; 

2) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci 
infrastruktury technicznej ustala się: 
a) moşliwość lokalizowania wszelkich sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej; 
b) podczas prac inwestycyjnych nakazuje się 

uwzględnienie stref technicznych, eksploata-
cyjnych itp. od sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

c) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących 
sieci w sposób powodujący ograniczone 
uşytkowanie działek, wykraczające poza do-
tychczasowe strefy: techniczne, eksploata-
cyjne itp.; 

d) dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących 
z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 
terenów; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo-

dociągowej; 
b) zakaz stosowania indywidualnych ujęć wody; 

4) w zakresie unieszkodliwiania ścieków bytowych 
i przemysłowych ustala się: 
a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na 

obszarze planu do rowów melioracyjnych 
oraz wprost do gruntu; 

b) odprowadzanie ścieków istniejącą i projek-
towaną siecią kanalizacyjną-sanitarną do 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza 
obszarem planu; 

c) zakaz stosowania: indywidualnych oczysz-
czalni ścieków oraz zbiorników bezodpły-
wowych (szamb); 

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się: 
a) odprowadzanie wód opadowych istniejącą 

siecią kanalizacyjną – deszczową; 
b) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów 

o powierzchni pow. 0,1 ha, na których moşe 
dojść do zanieczyszczenia substancjami ro-
popochodnymi i chemicznymi; 

c) nakaz neutralizowania substancji ropopo-
chodnych i chemicznych na terenach wła-
snych inwestorów, przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
a) moşliwość budowy stacji transformatoro-

wych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej 
średniego i niskiego napięcia, w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby, w wyniku realiza-
cji umów przyłączeniowych; 

b) realizację zasilania w średnie i niskie napię-
cie kablami podziemnymi; 

c) ewentualna przebudowa sieci kolidujących 
z istniejącymi i planowanymi funkcjami te-
renów będzie moşliwa na zasadach uzgod-
nionych z właściwym zakładem energetycz-
nym; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
a) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci 

gazowej po spełnieniu technicznych i eko-
nomicznych warunków przyłączenia, zgod-
nie z ustawą Prawo energetyczne i rozpo-
rządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się: 
a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w 

energię cieplną; 
b) stosowanie proekologicznych wysoko-

sprawnych ŝródeł energii cieplnej charakte-
ryzujących się brakiem lub niską emisją 
substancji do powietrza; 

c) obowiązek zapewnienia dostępu technicz-
nego do istniejącej sieci ciepłowniczej; 

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się: 
a) moşliwość świadczenia usług telekomuni-

kacyjnych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci; 

b) moşliwość lokalizowania wyłącznie infra-
struktury telekomunikacyjnej o nieznacz-
nym oddziaływaniu; 

c) budowa oraz przebudowa sieci teletech-
nicznej wyłącznie w standardzie kablowym 
podziemnym; 

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
a) gospodarowanie odpadami zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251, z póŝn. zm.), ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz gminnymi 
regulaminami; 

b) nakaz lokalizowania miejsc na odpady 
w sposób umoşliwiający dostęp do nich 
z drogi publicznej i wewnętrznych ulic do-
jazdowych. 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania: 
1) dopuszcza się uşytkowania działek inwestycyj-

nych zgodnie z ich dotychczasowym przezna-
czeniem, pod warunkami şe: 
a) nie będzie ono ŝródłem uciąşliwości wykra-

czającej poza granicę działki inwestora; 
b) umoşliwi ono wprowadzenie ustaleń planu 

na działkach sąsiednich; 
2) moşliwość lokalizowania zabudowy tymczaso-

wej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu. 
10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz terenów słuşących organi-
zacji imprez masowych: 
1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów 
słuşących organizacji imprez masowych 
w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póŝn. zm.). 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
a takşe obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji: 
1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów 

rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktu-
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ry technicznej, a takşe obszarów wymagających 
przekształceń lub rekultywacji w rozumieniu art. 
15 ust. 3, pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.). 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych 
stanowiących podstawę do określania opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym: 
1) stawkę procentową słuşącą naliczaniu opłaty 

związanej ze wzrostem wartości nieruchomości 
ustala się na 30%, słownie: trzydzieści procent. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 1.MW-U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) nieuciąşliwe usługi komercyjne; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty małej architektury; 
b) wewnętrzne ulice dojazdowe; 
c) miejsca postojowe przewidziane do obsługi 

terenu: 1.MW-U; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

1) moşliwość lokalizowania usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy maksymalnie: 2000 m2; 

2) lokalizowanie budynków o funkcji: 
a) mieszkaniowej; 
b) mieszkaniowo-usługowej z lokalami usłu-

gowymi wyłącznie w parterach i na I pię-
trach budynków; 

c) usługowej; 
3) wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszka-

niowo – usługowej i usługowej: maksymalnie 
5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uşytkowe i nie więcej niş: 20 m, przy czym dla 
budynków lokalizowanych na obowiązującej 
linii zabudowy od strony ul. Langiewicza usta-
la się dodatkowo: minimalnie 4 kondygnacje; 

4) maksymalna intensywność zabudowy na 
działkach inwestycyjnych: 1,5; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 15%; 

6) stosowanie dachów: dwu- i wielospadowych 
o nachyleniu w zakresie: 25°– 40°, płaskich, na 
budynkach znajdujących się w gminnej ewi-
dencji zabytków uwarunkowanych historycz-
nie, o ile właściwy konserwator zabytków nie 
zezwoli na inne rozwiązanie oraz o dowolnym 
wyrazie architektonicznym w przypadkach 
uzasadnionych w nawiązaniu do zabudowy 
sąsiedniej; 

7) dla dachów dwu- i wielospadowych stosowa-
nie pokrycia dachowego w formie dachówki 
oraz blachy miedzianej; 

8) dla dachów dwu- i wielospadowych stosowa-
nie kolorystyki w tonacji czerwieni (zblişonej 
do naturalnego koloru cegły), brązu, szarości 
oraz naturalnego koloru miedzi; 

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie 
blachy falistej i trapezowej; 

10) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewa-
cji i ogrodzeń; 

11) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i mate-
riałów wykończeniowych poszczególnych bu-
dynków zlokalizowanych na tych samych 
działkach inwestycyjnych; 

12) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych; 

13) stosowanie ogrodzeń aşurowych minimalnie 
w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego 
segmentu ogrodzenia); 

14) zakaz lokalizowania wolno stojących i zespo-
łów garaşowych oraz zabudowy gospodarczej. 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek 

inwestycyjnych pod zabudowę: 1000 m2; 
2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielo-

nych działek inwestycyjnych pod zabudowę:  
20 m; 

3) kąt połoşenia granicy działki inwestycyjnych 
pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego: 
a) w zakresie: 85°–95°; 
b) równolegle do istniejących podziałów; 

4) powyşsze ustalenia nie odnoszą się do działek 
wydzielonych przed wejściem planu w şycie. 

Rozdział 4 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zgorzelec. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publi-
kacji na stronie internetowej Urzędu Miasta 
w Zgorzelcu. 

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 9. Na obszarze objętym przedmiotowym 
planem tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śród-
mieście w Zgorzelcu uchwalonego uchwałą Rady 
Miasta Zgorzelec nr 310/09 z dnia 7 paŝdziernika 
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śród-
mieście w Zgorzelcu (Dz. Urz. Województwa Dol-
nośląskiego Nr 210 Poz.3888 z dnia 7.12.2009 r.) 

 
Wiceprzewodniczący Rady: 

Kazimierz Walotka 
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UCHWAŁA NR 79/2011 
 RADY MIASTA ZGORZELEC 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝ-
niejszymi zmianami), art. 403 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŝniejszymi 
zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami), Rada 
Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Z budşetu Gminy Miejskiej Zgorzelec 
mogą być udzielane dotacje celowe na finansowa-
nie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, określonych w art. 403 ustawy Pra-
wo ochrony środowiska, realizowane na terenie 
miasta Zgorzelec. 

2. Dotacje celowe będą udzielane na inwesty-
cje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu 
środowiska i zmniejszenie uciąşliwości dla miesz-
kańców wynikające z zanieczyszczenia środowiska: 


