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UCHWAŁA NR VI/60/11 
 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

 z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy − 
terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA 
we Wrocławiu na tytuł uchwały we fragmencie: „w rejonie ulicy Olkuskiej oraz”) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 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, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 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 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,  
poz. 675) oraz art. 15 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635;  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), w związku z uchwałą 
nr L/429/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Legnicy − terenów w rejonie 
ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego, po stwier-
dzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta, uchwala się co na-
stępuje:  

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy 
Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego, w granicach okre-
ślonych na rysunku planu, stanowiącym załączniki 
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197. 
.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 1 ust. 1 we fragmentach: „ulicy Olku-
skiej oraz”, „nr 1 i”) 

2. Ustalenia planu zawarte są: 
1) w tekście uchwały, 
2) w rysunku planu w skali 1 : 1 000 stanowiącym 

załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 3 – „Sposób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie naleşących do zadań własnych gminy”, 

2) załącznik nr 4 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mo-
wa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego o któ-
rym mowa w § 1., 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1 : 1 000, 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie terenu, które 
winno przewaşać na danym terenie wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niş 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogaca-
ją funkcje podstawowe, 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, 

6) liniach rozgraniczających – naleşy przez to ro-
zumieć linie, które rozgraniczają tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach za-
gospodarowania, 

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleşy 
przez to rozumieć linię, której elementy zabu-
dowy nie mogą przekraczać o więcej niş: 
− 1,0 m – dla okapów i gzymsów, 
− 2,5 m – dla balkonów, galerii, werand, ta-

rasów lub schodów zewnętrznych. 
Ustalenie nie dotyczy obiektów zlokalizowa-
nych w całości w gruncie oraz budowli 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

8) obiektach i urządzeniach towarzyszących – 
naleşy przez to rozumieć urządzenia technicz-
ne zapewniające moşliwość uşytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w 
myśl przepisów Prawa budowlanego, 

9) liczbie kondygnacji – naleşy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku 
o wysokości standardowej dla danej funkcji, 
wraz z poddaszem uşytkowym (przeznaczo-
nym na pobyt ludzi) z wyłączeniem piwnic 
i suteren, 

10) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć wysokość mierzoną od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do budynku do 
najwyşej połoşonej krawędzi dachu (kalenicy) 
lub punktu zbiegu połaci dachowych, 

11) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 
rozumie się przez to wartość stosunku po-
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wierzchni biologicznie czynnej do powierzchni 
nieruchomości, 

12) celach publicznych – naleşy przez to rozumieć 
działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokal-
nym stanowiące realizację m.in. ulic i obsługi 
komunikacji, ciągów i stref pieszych oraz tere-
nów zielonych i sportowych ogólnie dostęp-
nych, 

13) przepisach szczególnych – naleşy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

14) rozdziale – naleşy przez to rozumieć Rozdział 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny 
określone w § 1 pkt 1, o powierzchni 0,2003 ha, 
w granicach zgodnych z rysunkiem planu stano-
wiącym załączniki nr 1 i nr 2. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197. 
.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 3 ust. 1 we fragmentach: „o po-
wierzchni 0,2003 ha”, „nr 1”) 

2. Zakres ustaleń planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania (Rozdział 
II), 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego (Rozdział II), 

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

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych (Rozdział II), 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy (Rozdział III), 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów 
(Rozdział II), 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym (Rozdział III), 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy (Rozdział II), 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej (Rozdział II), 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów 
(Rozdział III), 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Roz-
dział III). 
3. Dla całego obszaru objętego planem obo-

wiązują ustalenia zawarte w Rozdziałach II i IV. 
4. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu 

stanowią: 
1) granice opracowania, 

2) przebieg linii rozgraniczających, 
3) symbole określające przeznaczenie terenu, 
4) przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

5. Na rysunku planu zastosowano oznaczenia 
literowe i liczbowe w stosunku do poszczególnych 
terenów o określonym rodzaju przeznaczenia, wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi. Oznaczenia 
literowe określają podstawowe przeznaczenie te-
renów i wyszczególnione zostały w Rozdziale III. 

Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. Ustala się następujące podstawowe prze-
znaczenie terenów oznaczone literami: 
1) M − teren zabudowy mieszkaniowej, 
2) KD L − teren drogi lokalnej, 
3) KD D − teren drogi dojazdowej. 

§ 5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 
ŁADU PRZESTRZENNEGO 

1. Ustala się przebieg linii rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. Ustalone linie rozgra-
niczające są przesądzonymi, granicami działek 
gruntu. 

2. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Na wszystkich terenach dopuszcza się loka-
lizowanie: 
1) obiektów i urządzeń towarzyszących, 
2) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

(zgodnie z ustaleniami § 13) w tym z zakresu 
komunikacji publicznej, 

3) zieleni urządzonej. 
4. Zasady kształtowania istniejącego i projek-

towanego zainwestowania, gabaryty projektowa-
nej zabudowy, rodzaj dachu, maksymalny dopusz-
czalny wskaŝnik zabudowy lub wymagany mini-
malny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
oraz wymagania dotyczące sposobów podziału 
i zagospodarowania, ustalone zostały dla poszcze-
gólnych terenów w Rozdziale III niniejszej uchwały. 

§ 6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, 
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1. Wprowadza się obowiązek zapewnienia 
ochrony wód powierzchniowych (zlewni rzeki Ka-
czawy) i podziemnych m.in. poprzez kompleksowe 
i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
rozwiązanie gospodarki wodnej, ściekowej (ścieki 
bytowe, komunalne, przemysłowe oraz opadowe) 
i odpadami, z uwzględnieniem w miarę moşliwości 
istniejących obiektów infrastruktury technicznej, 
w tym mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ście-
ków i składowiska odpadów w Legnicy. 

2. Do terenów wymagających szczególnej 
ochrony przed hałasem zalicza się tereny zabudo-
wy mieszkaniowej M. 

3. Ustala się obowiązek wykonania jezdni jako 
szczelne i nienasiąkliwe ze spadkiem w kierunku 
wpustów ulicznych kanalizacyjnych. Wody opa-
dowe winny być podczyszczane przed ich odpro-
wadzeniem do kanalizacji zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

4. Nawierzchnie chodników i podjazdów po-
winny być wykonane jako utwardzone, nieszczelne 
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i ze spadkiem w kierunku wpustów ulicznych kana-
lizacyjnych. 

5. Powstające odpady wymagają segregacji 
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych i za-
pewnienia postępowania zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa w zakresie gospodarki od-
padami. Odpady niebezpieczne winny być groma-
dzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane 
do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instala-
cjach specjalistycznych. Pozostałe odpady mogą 
być składowane na komunalnym składowisku od-
padów. 

6. Wprowadza się obowiązek stosowania do 
celów grzewczych i technologicznych nośników 
energii, przyjaznych dla środowiska.  

7. Wszelkie inwestycje naleşy prowadzić 
w sposób zapewniający maksymalną ochronę 
przyrody. 

8. Ustala się obowiązek utrzymania minimal-
nego wskaŝnika powierzchni biologicznie czynnej 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

9. Dopuszcza się wycinanie drzew i krzewów. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, ustala się, şe w razie odkrycia podczas prac 
ziemnych przedmiotów, co do których istnieje 
przypuszczenie, iş są one zabytkami, naleşy: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
2) zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków, 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197. 
.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 7) 

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych dotyczą projekto-
wanych dróg publicznych i zostały zawarte w § 12, 
§ 16 i § 17. 

§ 9. PARAMETRY I WSKAŜNIKI KSZTAŁTO-
WANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWA-
NIA TERENU 

1. Na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, obowiązują 
nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudo-
wy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotni-
ska Legnica, tj. do 168 m nad poziom morza. 
Ograniczenia wysokości dotyczą równieş infra-
struktury technicznej w tym obiektów i urządzeń 
lokalizowanych na dachach budynków. 

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaŝni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu zawarto w Rozdziale III. 

§ 10. Na obszarze objętym planem nie wystę-
pują tereny ani obiekty podlegające ochronie usta-
lonej na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
ustalone zostały dla poszczególnych terenów 
w Rozdziale III. 

§ 12. PODSTAWOWE ZASADY MODERNIZA-
CJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU KOMU-
NIKACJI 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
realizowaną przez ulice: 
1) dla terenu 1M − ul. Olkuską i ul. Zabrzańską, 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197. 
.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 12 ust. 1 pkt 1) 
2) dla terenu 2M − ul. Kilińskiego i ul. Lubuską. 

2. Wyznacza się teren pasów drogowych, 
oznaczonych: 
1) dla drogi dojazdowej – 3KD D (rezerwa terenu), 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197. 
.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 12 ust. 2 pkt 1) 
2) dla drogi lokalnej – 4KD L (rezerwa terenu). 

3. Dostępność komunikacyjną osobom nie-
pełnosprawnym naleşy zapewnić zgodnie z przepi-
sami w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 13. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 
I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1. Dopuszcza się lokalizację i trwałą adaptację 
wszystkich istniejących sieci, obiektów i urządzeń 
uzbrojenia terenów nie kolidujących z zainwesto-
waniem przesądzonym w niniejszym planie. 

2. Ustala się, şe projektowane sieci telekomu-
nikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, 
wodę i odprowadzenia ścieków naleşy projekto-
wać w liniach rozgraniczających poszczególnych 
terenów z uwzględnieniem ogólnodostępnych 
ciągów komunikacyjnych, jako sieci podziemne. 
Odstępstwa od ustalonej zasady moşliwe są wy-
łącznie w przypadku wykazania konieczności wyni-
kającej z warunków technicznych prowadzenia 
sieci. Prowadzenie sieci wymaga uzgodnienia 
z właścicielem działki i zarządcą sieci. 

3. Dopuszcza się w granicach terenów okre-
ślonych w § 4., wydzielanie działek gruntu pod 
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej. Dla 
wydzielanych działek nie określa się wielkości mi-
nimalnej, pod warunkiem zachowania wymogów 
usytuowania urządzeń, wynikających z przepisów 
szczególnych. 

4. Budowa infrastruktury technicznej w zakre-
sie sieci i urządzeń elektroenergetycznych i gazo-
wych – na zasadach określonych w ustawie Prawo 
energetyczne oraz ustawie Prawo budowlane. 

5. Ustala się realizację sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej w niezbędnym dla realizacji 
ustaleń planu zakresie, z uwzględnieniem: 
1) sieci wodociągowej – zaopatrzenie w wodę 

z systemu istniejących wodociągów miejskich, 
2) kanalizacji sanitarnej – odprowadzanie ścieków 

komunalnych, do istniejącej kanalizacji ścieków 
komunalnych, bytowych i przemysłowych. Wy-
twarzane ścieki winny być przed odprowadze-
niem do kanalizacji sanitarnej - 
w uzasadnionych wypadkach - stosownie pod-
czyszczone, 

3) kanalizacji deszczowej – odbiór ścieków opa-
dowych i roztopowych przez istniejącą lub pro-
jektowaną kanalizację deszczową, 
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4) sieci i urządzeń elektroenergetycznych: 
a) zasilanie projektowanego zainwestowania 

w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, stacji transformato-
rowych lub z projektowanych sieci i stacji na 
warunkach określonych przez właściciela 
sieci dystrybucyjnej, 

b) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadzić wzdłuş ukła-
dów komunikacyjnych tj. terenów ogólnodo-
stępnych, 

c) dopuszcza się rozbudowę sieci dystrybucyj-
nej elektroenergetycznej w formie linii ka-
blowych oraz budowę stacji transformato-
rowych, 

d) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejącym 
uzbrojeniem elektroenergetycznym, przebu-
dowa istniejącego uzbrojenia elektroenerge-
tycznego będzie moşliwa po uzyskaniu od 
przedsiębiorstwa elektroenergetycznego wa-
runków na przebudowę tych urządzeń i za-
warciu stosownej umowy lub porozumienia. 
Koszt przebudowy istniejących linii będzie 
ponosił Inwestor zmiany zagospodarowania 
terenu lub jego właściciel, 

e) dopuszcza się wydzielenie nowych działek 
gruntu pod budowę stacji transformatoro-
wych, wynikających z technicznych warun-
ków przyłączenia określonych przez przed-
siębiorstwo sieciowe. Docelowa wielkość 
działki będzie określona na etapie projekto-
wania. Stacje słupowe nie wymagają wy-
dzielania działek. Linia zabudowy nie dotyczy 
budynków stacji transformatorowych – do-
puszcza się ich usytuowanie w odległości 
1,5m od granic działki, 

f) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych, 

5) sieci gazowej – zaopatrzenie w gaz z dystrybu-
cyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z dyspo-
nentem sieci. Przyłączenie obiektów na zasa-
dach określonych w Prawie energetycznym oraz 
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, 
po spełnieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłączenia, 

6) sieci ciepłowniczej – dopuszcza się moşliwość 
doprowadzenia sieci ciepłowniczej do istnieją-
cych i projektowanych obiektów, 

7) sieci telekomunikacyjnej – budowa i rozbudowa 
sieci. Wszelkie zadania inwestycyjne na tere-
nach objętych planem, powinny być kaşdora-
zowo uzgadniane z zarządcą sieci, w zakresie 
występowania kolizji z istniejącymi urządze-
niami. 

Rozdział III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI 

§ 14. Ustalenia dla terenu 1M: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna − 
szeregowa, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) w granicach wydzielonej nieruchomości do-

puszcza się lokalizację: 
− budynku mieszkalnego, 
− garaşu wbudowanego, 
− obiektów gospodarczych o łącznej po-

wierzchni nie przekraczającej 25% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkal-
nego, 

b) w obrębie kaşdej nieruchomości naleşy zlo-
kalizować garaş lub stałe miejsce postojowe 
w ilości min. 1 boks garaşowy/ stanowisko 
postojowe na kaşde mieszkanie, z moşliwo-
ścią uwzględnienia miejsc postojowych w 
przylegającym pasie drogowym, 

c) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 
biologicznie – 0,20; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ści: 
− 4,0 m od północnej granicy terenu, 
− 4,0 m od południowej granicy terenu, 

e) dopuszcza się sytuowanie zabudowy w od-
ległości nie mniejszej niş 1,5 m od pozosta-
łych granic terenu, 

f) dopuszcza się podział nieruchomości – 
w celu wydzielenia działek przynaleşnych do 
poszczególnych budynków lub mieszkań 
oraz wydzielenia terenów wspólnego uşyt-
kowania, 

3) charakterystyka zabudowy: 
a) ustala się realizację zabudowy mieszkanio-

wej jako zabudowy szeregowej, 
b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3 plus poddasze uşytkowe, 
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16,0 m, 
d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
e) dopuszcza się moşliwość łączenia kilku bu-

dynków gospodarczych równieş wzdłuş gra-
nicy sąsiadujących działek gruntu lub nieru-
chomości, 

f) ustala się dachy strome o: 
− kącie nachylenia głównych połaci min 

30º, max 45º, 
− układzie dominującej kalenicy – równole-

głym lub prostopadłym do granicy wy-
dzielonej nieruchomości, 

− kryte dachówką ceramiczną lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i faktu-
rze zblişonej do formy dachówki, 

− dopuszcza się montaş lukarn i okien poła-
ciowych, 

g) nie dopuszcza się zastosowania jako mate-
riałów wykończeniowych, blachy falistej 
i trapezowej oraz sidingu. 

§ 15. Ustalenia dla terenu 2M: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub typu 
bliŝniak, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna – do zachowania, 
b) w granicach wydzielonej nieruchomości do-

puszcza się lokalizację: 
− budynku mieszkalnego, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 144 – 13630 – Poz. 2429 

 

− garaşu wbudowanego lub stanowiącego 
integralną część budynku, 

c) w obrębie kaşdej nieruchomości naleşy zlo-
kalizować garaş lub stałe miejsce postojowe 
w ilości min.1 boks garaşowy/ stanowisko 
postojowe na kaşde mieszkanie, 

d) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 
biologicznie – 0,20; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ści: 
− 4,0 m od północnej granicy terenu, 
− 3,0 m od południowej granicy terenu, 

f) dopuszcza się sytuowanie zabudowy w od-
ległości nie mniejszej niş 1,5 m od pozosta-
łych granic terenu, 

g) dopuszcza się podział nieruchomości – 
w celu wydzielenia działek przynaleşnych do 
poszczególnych mieszkań, 

3) charakterystyka zabudowy: 
a) ustala się realizację zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej jako zabudowy wolno-
stojącej lub typu bliŝniak, o wielkości po-
wierzchni zabudowy nie większej niş budyn-
ku Kilińskiego 17 i wysokości do krawędzi 
dachu – jak w budynku Kilińskiego 17. 

b) dopuszcza się dach dwuspadowy, w układzie 
kalenicowym. 

c) nie dopuszcza się zastosowania jako mate-
riałów wykończeniowych, blachy falistej 
i trapezowej oraz sidingu. 

§ 16. Ustalenia dla terenu 3KD D: 
1) przeznaczenie podstawowe: rezerwa terenu pod 

rozbudowę ul. Olkuskiej - budowa parkingu, 
2) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197. 
.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 16) 

§ 17. Ustalenia dla terenu 4KD L: 
1) przeznaczenie podstawowe: rezerwa terenu pod 

rozbudowę ul. Kilińskiego – poszerzenie jezdni, 
realizacja chodnika dla ruchu pieszych, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 1,5 m, 
3) dopuszcza się podział terenu oraz przeznaczenie 

jego części na polepszenie warunków zabudo-
wy mieszkaniowej w granicach terenu 2M 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 18. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI 
SCALANIA ORAZ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
OBJĘTYCH PLANEM 

1. Nie wyznacza się obszarów wymagających 
przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomo-
ści w rozumieniu art. 102 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

2. Podziału i łączenia nieruchomości moşna 
dokonać gdy jest on zgodny z ustaleniami planu 
oraz warunkami określonymi w przepisach szcze-
gólnych. 

3. Powierzchnia, kształt geometryczny i poło-
şenie wydzielanych działek gruntu, winna umoşli-
wiać ich zagospodarowanie zgodnie z warunkami 
określonymi w planie, przy zachowaniu zasad 
kompozycji załoşenia urbanistycznego. 

4. Wydzielone nieruchomości winny posiadać 
dostęp do ustalonych w planie dróg. 

§ 19. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i uşyt-
kowania terenów, ustala się şe do czasu zagospo-
darowania terenów zgodnie z ustaleniami niniej-
szej uchwały zachowują one obecne uşytkowanie. 

§ 20. Dla terenu określonego w § 1: 
1) Gospodarka gruntami będzie prowadzona na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi. 
2) Ustala się stawkę procentową, słuşącą nalicza-

niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 
10%. 

Rozdział IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Legnicy. 

§ 22. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 23. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Legnicy. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady: 

Grażyna Pichla 
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(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wrocławiu 
na załącznik nr 1) 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/60/11 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 mar-
ca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - 
terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie należących do 
zadań własnych gminy  

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wrocławiu 
na tytuł załącznika) 

 
1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym 

terenem częściowo zabudowanym oraz uzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej. 
2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla zrealizo-

wania zainwestowania ustalonego planem, nie wystąpi konieczność realizacji dróg oraz nowych sieci 
i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji oraz sieci oświetlenia ulic. 

3. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenów poprzez istniejące ulice: dojazdową i lokalną. 
4. Plan ustala rezerwy na docelowe poszerzenie istniejącej ul. Olkuskiej oraz ul. Kilińskiego. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.197.2011.DC z dnia 4 lipca 2011 r. do WSA we Wrocławiu 
na pkt 4 we fragmencie: „ul. Olkuskiej oraz”) 

5. Dopuszcza się lokalizację i trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci, obiektów i urządzeń 
uzbrojenia terenów nie kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym w planie. 

6. Ustala się, şe projektowane sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, 
wodę i odprowadzenia ścieków naleşy projektować w liniach rozgraniczających poszczególnych terenów 
z uwzględnieniem ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych, jako sieci podziemne. Odstępstwa od 
ustalonej zasady moşliwe są wyłącznie w przypadku wykazania konieczności wynikającej z warunków 
technicznych prowadzenia sieci. Prowadzenie sieci wymaga uzgodnienia z właścicielem działki i zarząd-
cą sieci. 

7. Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych i gazowych – 
na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz ustawie Prawo budowlane. 

8. Inwestycje, o których mowa w ust. 4 i 6 realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie zasad finansowania oraz przepisami o finansach publicznych. 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/60/11 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 mar-
ca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy − 

terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu  
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy − terenów w rejonie 
ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego, został wyłoşony do publicznego wglądu w dniach od 25 stycznia 
do 15 lutego 2011 r. 

W trakcie wyłoşenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończe-
nia okresu wyłoşenia – nie wpłynęły uwagi do przedmiotowej dokumentacji. 
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