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UCHWAŁA NR LXIII/380/10 
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

 z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ulicy Świdnickiej w Dzierżoniowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z uchwałami: nr XXVI/ 
/168/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia  
23 czerwca 2008 roku w sprawie sporządzenia 
mpzp dla obszaru położonego przy ul. Świdnickiej 
w Dzierżoniowie, pomićdzy pawilonem „TESCO” 
a zakładem przetwórstwa mlecznego oraz  
nr XXXVIII/238/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ulicy Świdnickiej w Dzierżoniowie, po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Dzierżoniów”, uchwala sić, co nastćpuje: 

Rozdział I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy 
Świdnickiej w Dzierżoniowie, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar wyznaczony granicami opraco-
wania planu. Przedmiot planu jest zgodny z usta-
leniami zawartymi w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie, o którym mowa w ust 1, nie okre-
śla sić: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze 

wzglćdu na brak takich dóbr kultury; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrćbnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych – ze wzglćdu na 
brak takich terenów i obiektów; 

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

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze wzglćdu 
na brak takich obszarów; 

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji – ze wzglćdu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów; 

6) granic terenów pod budowć obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
– ze wzglćdu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów; 

7) granic terenów służących organizacji imprez 
masowych – ze wzglćdu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów; 

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

§ 2. Nastćpujące określenia w planie oznacza-
ją: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia na ry-
sunku planu ograniczająca czćść terenu, na 
której dopuszcza sić wznoszenie budynków, 
linia ta nie dotyczy: czćści podziemnych obiek-
tów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami 
do budynków oraz parkingów i dróg we-
wnćtrznych; 

2) obszar zabudowany – obszar zajćty przez bu-
dynek i budynki, ograniczony zewnćtrznym 
obrysem ścian zewnćtrznych w rzucie o naj-
wićkszej powierzchni, liczonej w zewnćtrznym 
obrysie ścian zewnćtrznych; 

3) przepisy szczególne i odrćbne – obowiązujące 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
przepisy prawa miejscowego oraz ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów wynikające 
z prawomocnych decyzji; 

4) strefa – zbiór rozłącznych terenów, którym 
przypisano tć samą grupć ustaleń; 

5) przeznaczenie podstawowe terenu – należy 
przez to rozumieć rodzaje obiektów, które jako 
zasadnicze są dopuszczone na danym terenie; 

6) przeznaczenie uzupełniające terenu − należy 
przez to rozumieć czćść przeznaczenia terenu, 
które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób określony w ustale-
niach planu; 

7) parking samodzielny wielopoziomowy – nale-
ży przez to rozumieć budowlć lub budynek 
o co najmniej 2 kondygnacjach przeznaczony 
do przechowywania samochodów; 

8) liczba kondygnacji − liczba kondygnacji nad-
ziemnych; 

9) zieleń izolacyjna – należy przez to rozumieć 
zieleń służącą izolacji wizualnej i akustycznej 
składającą sić z trawników, krzewów, szpale-
rów drzew z dopuszczeniem ścieżek pieszych 
i rowerowych oraz obiektów małej architektury; 

10) uciążliwość – należy przez to rozumieć zjawi-
ska lub stany utrudniające funkcjonowanie lu-
dzi, szczególnie w postaci przekroczenia norm 
dopuszczalnych poziomów hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń powietrza, gruntu i wody; 

11) uchwała – niniejsza uchwała; 
12) drogi wewnćtrzne ogólnodostćpne – należy 

przez to rozumieć inne niż publiczne drogi ob-
sługujące poszczególne podmioty, położone 
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poza ogrodzeniami zakładów, usług i zabudo-
wy mieszkalnej, które na podstawie odrćb-
nych uchwał rady miejskiej mogą być zaliczo-
ne do gminnych dróg publicznych. 

§ 3. 1. Integralną czćścią planu jest rysunek 
planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

2. Nastćpujące oznaczenia na rysunku planu 
stanowią obowiązujące ustalenia planu: 
1) granica opracowania planu miejscowego; 
2) linie rozgraniczające tereny; 
3) symbole identyfikujące tereny; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) dopuszczalne kierunki dostćpu do drogi; 
6) przebieg projektowanego gazociągu wysokiego 

ciśnienia; 
7) strefa kontrolowana projektowanego gazociągu 

wysokiego ciśnienia. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne planu nie sta-

nowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny: 
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. 

4. Załącznikami do uchwały są: 
1) Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały; 
2) Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowi załącznik nr 2; 
3) Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej stanowi załącznik nr 3. 

§ 4. Ustala sić ochronć zewidencjonowanych 
stanowisk archeologicznych wskazanych w rysun-
ku planu oraz obowiązek uzgadniania z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków wszystkich inwesty-
cji obejmujących roboty ziemne planowane w ob-
szarze tych stanowisk, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

§ 5. 1. 1. Ustala sić nastćpujące kategorie 
przeznaczenia terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przez 
co rozumie sić wolno stojące lub bliźniaczo 
usytuowane budynki mieszkalne jednorodzin-
ne usytuowane na wydzielonych działkach; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przez 
co rozumie sić budynki mieszkalne mieszczące 
co najmniej 3 mieszkania; 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
z usługami, przez co rozumie sić domy wielo-
rodzinne, w których czćść przeznacza sić dla 
cele usług; 

4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
z usługami, przez co rozumie sić lokalizacjć 
budynków jednorodzinnych, które dodatkowo 
mogą mieć wbudowane lub dobudowane czć-
ści usługowe o powierzchni całkowitej prze-
kraczającej udział 30%, także lokalizacjć na 
działce towarzyszących budynków przeznaczo-
nych na usługi wymienione w § 5 ust. 1 pkt 5; 

5) usługi, w tym: 
a) biura i administracja, przez co rozumie sić 

budynki lub ich czćści, w których prowadzo-
na jest działalność w dziedzinie obsługi nie-
ruchomości oraz związana z prowadzeniem 
interesów, w tym w szczególności działal-
ność prawnicza, rachunkowość, ksićgowość 

i kontrola ksiąg, doradztwo, badania rynku 
i opinii publicznej, działalność pracowni pro-
jektowych, działalność w dziedzinie reklamy, 
pozyskiwanie personelu i rekrutacji pracow-
ników, usługi fotograficzne, działalność 
agencji usług sekretarskich i biur tłumaczeń, 
agencji artystycznych oraz działalność w za-
kresie informatyki i działalności pokrewnej; 

b) handel i gastronomia; 
c) usługi finansowe, przez co rozumie sić dzia-

łalność banków i innych instytucji pośrednic-
twa finansowego oraz towarzystw ubezpie-
czeniowych i funduszy emerytalno-ren- 
towych, a także związaną z nimi działalność 
pomocniczą; 

d) poczty; 
e) usługi kultury, przez co rozumie sić: bibliote-

ki, domy kultury, świetlice; 
f) gabinety lekarskie; 
g) kluby fitness, siłownie; 

6) terenowe urządzenia sportowe przez co rozu-
mie sić urządzone boiska, bieżnie, korty teni-
sowe i podobne obiekty sportowe usytuowa-
ne na wolnym powietrzu; 

7) zieleń nieurządzona, przez co rozumie sić 
trawniki i niskie krzewy z dopuszczeniem ście-
żek pieszych; 

8) zieleń izolacyjna, przez co rozumie sić wysokie 
krzewy, szpalery drzew oraz zgrupowania 
drzew, gdzie odległość mierzona na poziomie 
terenu mićdzy najbardziej odległymi sąsiadu-
jącymi pniami nie może być wićksza niż 8 m; 

9) parkingi, przez co rozumie sić miejsca parkin-
gowe urządzone na terenie; 

10) komunikacja, w tym: ulice, ciągi piesze, ścieżki 
rowerowe; 

11) place zabaw; 
12) mieszkania towarzyszące, przez co rozumie sić 

czćści budynków niemieszkalnych lub budynki 
wolno stojące na terenach innych niż zabu-
dowa mieszkaniowa, w których znajdują sić 
nie wićcej niż 2 mieszkania; 

13) przemysł – należy przez to rozumieć przedsić-
biorstwa produkcyjne, składy i magazyny, 
w tym obiekty przystosowane do przyjmowa-
nia klientów, wraz z obiektami towarzyszący-
mi, a także obiekty do nich podobne nienale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

14) produkcja drobna – należy przez to rozumieć 
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalności wytwórczej, takie jak warsztaty, 
piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poli-
graficzne i tym podobne, w tym obiekty przy-
stosowane do przyjmowania klientów, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne nienależące do innej katego-
rii przeznaczenia terenu; 

15) infrastruktura techniczna w zakresie zasilania 
gazem, przez co rozumie sić stacje pomiarowe 
i redukcyjne wraz wymaganymi budynkami 
i innymi koniecznymi obiektami inżynierskimi. 
2. Na każdym z terenów zakazuje sić przezna-

czeń innych niż te, które są dla niego ustalone 
w planie. 

3. W celu zapewnienia właściwych warunków 
ochrony przed hałasem, wyróżnia sić tereny, zali-
czone do poszczególnych rodzajów dopuszczalne-
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go poziomu hałasu, określonych w przepisach 
szczególnych: 
1) tereny dopuszczające zabudowć mieszkaniową 

oznaczone w planie symbolami MW i MN, 
2) tereny dopuszczające zabudowć mieszkalno- 

-usługową oznaczone w planie symbolem MP. 
4. Na obszarach sąsiadujących z terenami 

(obiektami) wymienionymi w ust. 3 wprowadza sić 
zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących spowo-
dować przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego w przepisach szczególnych 
poza granice nieruchomości, do której podmiot 
posiada tytuł prawny. W przypadku obiektów ist-
niejących, o przekroczonym dopuszczalnym po-
ziomie hałasu, należy opracować program działań, 
których celem jest dostosowanie poziomu hałasu 
do dopuszczalnego. 

Ukształtowanie i lokalizacja budynków  

§ 6. 1. Lokalizacja zabudowy i ukształtowanie 
poszczególnych budynków musi spełniać warunki 
określone w przepisach szczegółowych niniejszej 
uchwały. 

2. Wyznacza sić linie zabudowy obowiązujące 
i nieprzekraczalne w odległości (licząc od linii roz-
graniczających poszczególnych dróg): 
1) wzdłuż drogi KG 1/2 ustala sić w odległości 20,0 m, 

z wyjątkiem terenów: U1, AG1, AG.2 i MP.1, 
gdzie dopuszcza sić odległość 10,0 m, 

2) wzdłuż drogi KDZ 1 ustala sić w odległości 20,0 m, 
3) dla pozostałych terenów – wg oznaczenia na 

rysunku planu. 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 7. 1. Na obszarze objćtym planem dopuszcza 
sić scalania i podziały nieruchomości, także łączenie 
działek. 

2. Zakaz wydzielania działek niemających do-
stćpu do ulicy z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzie-
lenie działki służy powićkszeniu innej działki, mają-
cej dostćp do ulic. 

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) ustala sić wielkość działek 
w przedziale 700÷1000 m2, dopuszcza sić odstćp-
stwa w uzasadnionych przypadkach wynikających 
z położenia; w tym działki narożne, plombowe itp. 

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami (MP) ustala sić wielkość 
działek w przedziale 1000÷1800 m2, dopuszcza sić 
odstćpstwa w uzasadnionych przypadkach, wyni-
kających z ich położenia. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji 

§ 8. 1. Wyznacza sić drogi główne, oznaczone 
w planie symbolem KDG, w odniesieniu do któ-
rych obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających powinna 

wynosić co najmniej 35 metrów; 
2) obowiązuje jedna jezdnia dla dwóch kierunków 

ruchu mająca po jednym pasie ruchu w jednym 
kierunku jazdy lub dwie jezdnie dla dwóch kie-
runków ruchu mające po dwa pasy ruchu 
w jednym kierunku jazdy, na skrzyżowaniach 
rozwiązania w zależności od potrzeb ruchowych; 

3) dopuszcza sić wydzielenie chodników w odle-
głości od krawćdzi zewnćtrznej jezdni nie 
mniejszej niż 3,5 metra, za zgodą zarządcy drogi; 

4) obsługa komunikacyjna terenów przyległych do 
drogi KG 1/2, poprzez istniejące i projektowane 
skrzyżowania, określone na rysunku planu,  
a także wynikające z projektu obwodnicy; 

5) dopuszcza sić wydzielenie ścieżek rowerowych 
w odległości od krawćdzi zewnćtrznej jezdni, 
określonej przez zarządcć drogi. 

2. Wyznacza sić drogi zbiorcze, oznaczone 
w planie symbolem KDZ, w odniesieniu do których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających powinna 

wynosić co najmniej 20 metrów; 
2) obowiązuje jedna jezdnia mająca co najmniej 

jeden pas ruchu w każdym kierunku jazdy; 
3) dopuszcza sić wydzielenie chodników w odle-

głości od krawćdzi zewnćtrznej jezdni nie 
mniejszej niż 1 metr; 

4) dopuszcza sić wydzielenie ścieżek rowerowych 
w odległości od krawćdzi zewnćtrznej jezdni nie 
mniejszej niż 1 metr; 

5) do czasu realizacji obwodnicy KG 1/2, na drodze 
KDZ 1, obowiązują nastćpujące ustalenia: 
a) obsługa komunikacyjna terenów przyległych 

do KDZ 1 poprzez istniejące i projektowane 
skrzyżowania i zjazdy, określone na rysunku 
planu, za zgodą zarządcy, 

b) lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym poza jezdnią wyłącznie za zgodą 
zarządcy drogi, 

3. Wyznacza sić drogi lokalne, oznaczone  
w planie symbolem KDL, w odniesieniu do których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających powinna 

wynosić co najmniej 15 metrów; 
2) obowiązuje jedna jezdnia mająca co najmniej 

jeden pas ruchu w każdym kierunku jazdy; 
3) obowiązuje wydzielenie ścieżek rowerowych, 

w odniesieniu do których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia: 
a) szerokość powinna wynosić co najmniej  

1,5 metra; 
b) obowiązuje nawierzchnia utwardzona; 

4) obowiązują chodniki o nawierzchni z materia-
łów pozwalających na infiltracjć wód opado-
wych do gruntu. 

4. Wyznacza sić drogi dojazdowe, oznaczone 
w planie symbolem KDD, w odniesieniu do któ-
rych obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających powinna 

wynosić co najmniej 12 metrów; 
2) obowiązuje jedna jezdnia mająca co najmniej 

jeden pas ruchu w każdym kierunku jazdy; 
3) dopuszcza sić wyznaczenie miejsc postojowych 

na odcinkach ulic wskazanych w ustaleniach dla 
poszczególnych terenów; 

4) obowiązują chodniki po obu stronach jezdni; 
5) obowiązuje wydzielenie ścieżki rowerowej,  

w odniesieniu do której obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
a) szerokość powinna wynosić co najmniej  

1,5 metra, 
b) obowiązuje nawierzchnia utwardzona. 

5. Wyznacza sić drogi wewnćtrzne, oznaczone 
w planie symbolem KDW, w odniesieniu do któ-
rych obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających powinna 

wynosić co najmniej 10 metrów; 
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2) obowiązuje jedna jezdnia mająca co najmniej 
jeden pas ruchu w każdym kierunku jazdy; 

3) dopuszcza sić wyznaczenie miejsc postojowych 
na odcinkach ulic wskazanych w ustaleniach dla 
poszczególnych terenów; 

4) obowiązują co najmniej jednostronne chodniki. 
6. Dla dróg publicznych i wewnćtrznych ustala 

sić: 
1) utrzymanie, modernizacjć i rozbudowć i budo-

wć urządzeń drogowych, w tym korektć łuków 
poziomych oraz realizacjć chodników, miejsc 
postojowych, placów do zawracania itp., dla 
uzyskania parametrów technicznych określo-
nych w przepisach szczególnych; 

2) przebudowć skrzyżowań; 
3) umieszczania zieleni izolacyjnej oraz tablic 

i szyldów – na warunkach ustalonych przez za-
rządcć drogi; 

4) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci in-
frastruktury technicznej oraz pasów zieleni izo-
lacyjnej. 

7. Projektowane w obszarze zainwestowanym 
drogi wewnćtrzne ogólnodostćpne, niewyznaczone 
na rysunku planu, muszą odpowiadać parametrom 
dróg wewnćtrznych, o których mowa w ust. 5. 

Infrastruktura techniczna  

§ 9. 1. Sieci uzbrojenia technicznego należy 
prowadzić w pasach linii rozgraniczających dróg 
publicznych oraz wewnćtrznych, zarówno wyznaczo-
nych jak też niewyznaczonych na rysunku planu. 

2. Dopuszcza sić inne niż określone w ust. 1 
prowadzenie, także poprzez tereny funkcjonalne za 
zgodą i na warunkach określonych przez użytkow-
ników poszczególnych nieruchomości, 

3. Przebieg poszczególnych sieci należy pro-
jektować z poszanowaniem przestrzeni przezna-
czonych do zainwestowania, w odległościach mi-
nimalnych dopuszczonych przepisami odrćbnymi 
od innych sieci oraz z uwzglćdnieniem podziałów 
terenu naturalnych i prawnych. 

4. Zezwala sić na przebudowć i zmianć prze-
biegu istniejących sieci, kolidujących z przyszłym 
zagospodarowaniem poszczególnych terenów na 
warunkach ustalonych planem. 

Zaopatrzenie w wodę  

§ 10. 1. Zaopatrzenie w wodć nastąpi z miej-
skiej sieci wodociągowej. 

2. Zaspokojenie potrzeb dla planowanych in-
westycji, na cele komunalne i ochronć przeciwpo-
żarową nastąpi poprzez rozbudowć sieci i urzą-
dzeń. 

3. Zachowuje sić istniejące i dopuszcza budo-
wć lokalnych ujćć wody ze studni kopanych jako 
zabezpieczenie w przypadku awarii lub klćsk ży-
wiołowych oraz z możliwością ich wykorzystania 
do celów gospodarczych. 

Odprowadzanie ścieków  

§ 11. Stwierdza sić brak w obszarze planu 
obiektów lub stref objćtych ochroną konserwator-
ską. 

1. Ustala sić sukcesywną rozbudowć gminnej 
sieci kanalizacyjnej obejmującą obszar planu 

z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków. 

2. Nie zezwala sić na budowć indywidualnych 
oczyszczalni przy obiektowych. 

3. Do czasu zakończenia realizacji systemów 
dopuszcza sić wykorzystanie zbiorników bezod-
pływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

4. Ustala sić zakaz odprowadzenia ścieków 
komunalnych i bytowych do wód powierzchnio-
wych i do ziemi. 

5. Ustala sić obowiązek odprowadzania wód 
deszczowych z dróg, parkingów, terenów usługo-
wych i terenów aktywności gospodarczej poprzez 
urządzenia do podczyszczania ścieków − zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Gospodarka odpadami  

§ 12. W celu zachowania wymogów w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej należy: 

1. Dla obiektów budowlanych należy zapewnić 
miejsca na place pod śmietniki zapewniające moż-
liwość selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Place pod śmietniki zbiorcze muszą być 
osłonićte do wysokości co najmniej 1,5 metra. 

3. Postćpowanie z odpadami komunalnymi 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. 

4. Postćpowanie z odpadami innymi niż ko-
munalne – zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Zaopatrzenie w gaz  

§ 13. 1. Dopuszcza sić budowć sieci i urządzeń 
przesyłu i zaopatrzenia w gaz ziemny. 

2. Dopuszcza sić usytuowanie elementów sie-
ci na terenach wszystkich ulic, ciągów pieszych 
oraz terenów zieleni ogólnodostćpnej w obszarze 
objćtym planem, a także poprzez tereny zainwe-
stowania pod warunkiem, że przepisy odrćbne nie 
stanowią inaczej. 

3. Dla istniejących ciągów przesyłowych nale-
ży zapewnić strefć kontrolowaną zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

Zaopatrzenie w energię cieplną  

§ 14. 1. Nie dopuszcza sić napowietrznej sieci 
cieplnej. 

2. Dopuszcza sić stosowanie z dala czynnych 
systemów grzewczych, oraz indywidualnych wy-
sokosprawnych systemów z wykorzystaniem ate-
stowanych urządzeń grzewczych. 

3. Dopuszcza sić realizacje sieci grzewczej 
w pasach komunikacji ogólnodostćpnej na warun-
kach ustalonych przez dystrybutora. 

4. Zezwala sić na stosowanie rozwiązań 
i urządzeń opartych wyłącznie o ekologiczne  
(z wyłączeniem paliw stałych), odnawialne i nie-
konwencjonalne źródła energii, z wyłączeniem 
turbin wiatrowych. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

§ 15. 1. Utrzymuje sić zasilanie obszaru ze stacji 
elektroenergetycznych (GPZ) w Dzierżoniowie po-
przez sieć rozdzielczą napowietrzno – kablową 20 kV 
i istniejące stacje transformatorowe − według wa-
runków ustalonych przez dysponenta urządzeń. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 231 – 23557 – Poz. 3851 

 

2. Ustala sić rozbudowć sieci niskich napićć oraz 
punktów oświetlenia ulicznego w pasach dro-
gowych i na terenach przyległych określonych 
w odpowiednich ustaleniach planu. 

3. Zabrania sić budowy i rozbudowy istniejących 
w obszarze planu sieci napowietrznych, które po-
winny być sukcesywnie zamienione na kablowe. 

4. W obrćbie przestrzeni publicznych, terenów 
zabudowy, z wyłączeniem mieszkalnictwa jed-
norodzinnego oraz pasów zieleni izolacyjnej 
dopuszcza sić realizacje niezbćdnych urządzeń 
elektroenergetycznych rozdzielczych. 

Telekomunikacja 

§ 16. 1. Dopuszcza sić prowadzenie podziemnej 
sieci telekomunikacyjnej na terenach wszystkich ulic 
i ciągów pieszych w obszarze objćtym planem. 

2. Utrzymuje sić istniejący system łączności 
przewodowej oraz ustala kontynuacjć budowy 
sieci magistralnych i abonenckich. 

Rozdział 2 

Ustalenia strefowe 

§ 17. 1. Ustala sić strefć „Aktywność gospo-
darcza” oznaczoną symbolem AG. 

2. Dla terenów należących do strefy „Aktyw-
ność gospodarcza” ustala sić nastćpujące katego-
rie przeznaczenia terenu: 

1) produkcja drobna; 
2) składy, magazyny; 
3) usługi; 
4) mieszkania służbowe, związane bezpośrednio 

z prowadzoną działalnością; 
5) garaże, parkingi, w tym samodzielne wielopo-

ziomowe; 
6) zieleń; 
7) zieleńce; 
8) obiekty małej architektury; 
9) ulice i drogi wewnćtrzne; 

10) ciągi piesze. 
3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-

ce ukształtowania budynków: 
1) Wysokość budynków nie może przekraczać  

12 metrów; 
2) Formy dachu nie ustala sić. 

4. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce sposobu zagospodarowania terenu: 
1) obszar zabudowany nie może stanowić wićcej 

niż 45% powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 25% powierzchni działki. 
5. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-

ce systemu transportowego − obowiązuje zapew-
nienie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej 
niż 0,7 ilości planowanej liczby pracowników 
obiektu podczas jednej zmiany, parkingi należy 
zlokalizować na działce zawierającej obiekt, dla 
którego liczona jest ilość miejsc, dodatkowo należy 
zapewnić stanowiska ogólnodostćpne poza linią 
ogrodzenia, w liczbie wynikającej z potrzeb. 

6. Obowiązuje zakaz realizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

7. Dopuszcza sić lokalizacjć przedsićwzićć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

8. Wszystkie budynki na terenach AG, przyle-
gających bezpośrednio do linii zabudowy wyzna-

czonej wzdłuż drogi KG 1/2, należy wyposażyć 
w izolacjć przeciwdrganiową i akustyczną w celu 
zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływa-
niem ruchu drogowego, a projekty budowlane 
wymienionych obiektów należy uzgodnić z DSDiK 
we Wrocławiu. 

9. Na terenie AG.1 dopuszcza sić lokalizacjć 
lądowiska dla helikopterów, pod warunkiem że 
spełnione bćdą wszystkie wymagania wynikające 
z obowiązku ochrony akustycznej zespołów zabu-
dowy mieszkaniowej. 

§ 18. 1. Ustala sić strefć „Drobna aktywność 
gospodarcza z dopuszczeniem funkcji mieszkanio-
wej” oznaczoną symbolem MP. 

2. Dla terenów należących do strefy „Drobna 
aktywność gospodarcza z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej” ustala sić nastćpujące kategorie 
przeznaczenia terenu: 
1) produkcja drobna; 
2) usługi rzemieślnicze; 
3) mieszkania towarzyszące; 
4) zieleń 
5) parkingi i garaże; 
6) ulice i drogi wewnćtrzne; 
7) ciągi piesze. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków: 
1) wysokość budynków nie może przekraczać 10 m; 
2) wymagana forma dachu: płaski lub dwuspado-

wy symetryczny o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci 30°−45°, z możliwością do-
świetlenia poprzez realizacjć świetlików lub 
okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, na-
czółków itp.; 

3) wymaganym pokryciem dachu jest dachówka 
ceramiczna lub elementy dachówkopodobne, 
w naturalnym ceglastym kolorze, warunek nie 
dotyczy dachów płaskich. 

4. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce sposobu zagospodarowania terenu: 
1) obszar zabudowany nie może stanowić wićcej 

niż 50% powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 35% powierzchni działki, 
z czego zieleń nie może stanowić mniej niż 25% 
powierzchni działki. 

5. Obowiązuje zakaz realizacji przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko. 

6. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce systemu transportowego – obowiązuje zapew-
nienie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej 
niż 2 miejsca na każde mieszkanie oraz 1 miejsce 
na każde 30 m2 powierzchni produkcyjno- 
-usługowej. 

7. Parkingi należy zlokalizować na działce za-
wierającej mieszkania i powierzchnie, dla których 
liczona jest ilość miejsc. 

§ 19. 1. Ustala sić strefć „Zabudowa jednoro-
dzinna” oznaczoną symbolem MN. 

2. Dla terenów należących do strefy „Zabu-
dowa jednorodzinna” ustala sić nastćpujące kate-
gorie przeznaczenia terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-

gami, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5; 
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3) zieleń; 
4) parkingi i garaże; 
5) ciągi piesze; 
6) ulice i drogi wewnćtrzne. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków: 
1) maksymalna wysokość budynków nie może 

przekraczać 10 metrów; 
2) ustala sić kalenicowe usytuowanie budynków 

wzglćdem ulicy, z której odbywa sić wjazd na 
działkć; 

3) dopuszcza sić garaż usytuowany lub wbudo-
wany w kondygnacjć podziemną lub parter; 

4) wymagana forma dachu: dwuspadowy syme-
tryczny o jednakowym nachyleniu głównych 
połaci 35°−45°, z możliwością doświetlenia po-
przez realizacjć, świetlików lub okien dacho-
wych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.; 

5) dla budynków usługowych i garaży − forma 
dachu dostosowana do dachu budynku miesz-
kalnego na tej samej działce; 

6) dla wszystkich obiektów usytuowanych na 
działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia po-
łaci oraz materiał pokryciowy; 

7) wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy 
mieszkaniowej jest dachówka ceramiczna lub 
elementy dachówkopodobne, w naturalnym 
ceglastym kolorze. 

4. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce sposobu zagospodarowania terenu: 
1) obszar zabudowany nie może stanowić wićcej 

niż 50% powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 35% powierzchni działki, 
z czego zieleń komponowana nie może stano-
wić mniej niż 20% powierzchni działki. 

5. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce kompozycji przestrzennej: obowiązują ogrodze-
nia z różnorodnych materiałów, o przeźroczystości 
wićkszej niż 30%, z wyjątkiem żywopłotów oraz 
ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 

6. Obowiązuje zapewnienie miejsc parkingo-
wych w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na każde 
mieszkanie oraz 1 miejsce na cele usług. 

7. Miejsca parkingowe należy zlokalizować na 
działce zawierającej mieszkania, dla których liczo-
na jest ilość tych miejsc. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

Teren AG.1  

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonym na rysunku 
planu symbolem AG.1 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Aktywność Gospodarcza”. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejście główne do 
budynków oraz dojazdy obowiązują od strony 
dróg dojazdowych do nieruchomości. 

3. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów, KDL.2, KDD.1 lub KDD.3. 

4. Uciążliwość wywołana przez prowadzoną 
działalność nie może wykraczać poza granice tere-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

Teren AG.2  

§ 21. Ustala sić stawkć procentową, służącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości objćtych planem w wysokości: 

1. Dla terenu oznaczonym na rysunku planu 
symbolem AG.2 obowiązują ustalenia strefowe dla 
strefy „Aktywność Gospodarcza”. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejście główne do 
budynków oraz dojazdy obowiązują od strony 
dróg dojazdowych do nieruchomości. 

3. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów KDL.2, KDL.3 i KDD.3. 

4. Uciążliwość wywołana przez prowadzoną 
działalność nie może wykraczać poza granice tere-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

Teren AG.3  

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonym na rysunku 
planu symbolem AG.3 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Aktywność Gospodarcza”. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejście główne do 
budynków oraz dojazdy obowiązują od strony 
dróg dojazdowych do nieruchomości. 

3. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów KDD.4, KDL.3. 

4. Uciążliwość wywołana przez prowadzoną 
działalność nie może wykraczać poza granice tere-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

Teren MP.1  

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MP.1 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Drobna aktywność gospodarcza 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej”. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza sić nastćpujące dodatkowe kategorie 
przeznaczenia terenu: 
1) handel detaliczny; 
2) gastronomia; 
3) hotelarstwo. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejście główne do 
budynków oraz dojazdy obowiązują od strony 
dróg dojazdowych. 

4. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów KDL.1, KDD.1. 

5. Uciążliwość wywołana przez prowadzoną 
działalność nie może wykraczać poza granice tere-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

Teren MP.2  

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MP.2 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Drobna aktywność gospodarcza 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej”. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dla 
działek przyległych do terenu KDD.2 dopuszcza sić 
nastćpujące dodatkowe kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) handel detaliczny; 
2) gastronomia. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejścia główne do 
budynków i dojazdy obowiązują od strony KDL.2. 

4. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów KDL.2 lub KDD.2. 

5. Uciążliwość wywołana przez prowadzoną 
działalność nie może wykraczać poza granice tere-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

Teren MP.3  

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MP.3 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Drobna aktywność gospodarcza 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej”. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dla dzia-
łek przyległych do terenu KDD.2 dopuszcza sić na-
stćpujące dodatkowe kategorie przeznaczenia terenu: 
1) handel detaliczny; 
2) gastronomia. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejścia główne do 
budynków i dojazdy obowiązują od strony KDL.2. 

4. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów KDL.2. 

5. Uciążliwość wywołana przez prowadzoną 
działalność nie może wykraczać poza granice tere-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

Teren MP.4  

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MP.4 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Drobna aktywność gospodarcza 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej”. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejścia główne do 
budynków i dojazdy obowiązują od strony KDL.2. 

3. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów KDL.2. 

4. Uciążliwość wywołana przez prowadzoną 
działalność nie może wykraczać poza granice tere-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

Teren MN.1  

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN.1 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Zabudowa jednorodzinna”. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejścia główne do 
budynków i dojazdy obowiązują od strony dróg 
dojazdowych do nieruchomości. 

3. Dojazd może być realizowany także przez 
drogi wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie do dróg publicznych możliwe jest jedy-
nie od terenów KDD.5, KDW.1, KDW.2, KDW.3 
i KDW.4. 

Teren MN.2  

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN.2 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Zabudowa jednorodzinna”. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejścia główne do 
budynków i dojazdy obowiązują od strony KDW.3. 

3. Dojazd może być realizowany wyłącznie 
poprzez drogć wewnćtrzną KDW.3 

Teren MN.3  

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN.3 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Zabudowa jednorodzinna”. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków − wejścia główne do 
budynków i dojazdy obowiązują od strony KDD.5, 
KDL.5. 

3. Dojazd do działek może być realizowany 
wyłącznie z dróg KDL.5 oraz KDD.5. 

Teren MN.4  

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN.4 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Zabudowa jednorodzinna”. 

2. Dojazd musi być realizowany przez drogi 
wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parametrami 
określonymi w niniejszej uchwale, których włącze-
nie do dróg publicznych możliwe jest jedynie od 
terenów KDL.5 lub drogi wewnćtrzne niewydzielone. 

Teren MN.5  

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN.5 obowiązują ustalenia stre-
fowe dla strefy „Zabudowa jednorodzinna”. 

2. Dojazd może być realizowany przez drogi 
wewnćtrzne niewydzielone, zgodnie parametrami 
określonymi w niniejszej uchwale, których włącze-
nie do dróg publicznych możliwe jest jedynie od 
terenów KDZ.2., dopuszcza sić także włączenia 
bezpośrednie do KDZ.2. 

Teren U.1  

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U.1 ustala sić nastćpujące kate-
gorie przeznaczenia terenu: 
1) usługi wymienione w § 5, ust. 1 pkt 5 oraz do-

datkowo usługi związane z obsługą komunikacji 
i podróżnych; 

2) parkingi; 
3) parkingi samodzielne wielopoziomowe; 
4) zieleń; 
5) ulice i drogi wewnćtrzne; 
6) ciągi piesze. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków: 
1) wysokość nie może przekraczać 12 metrów; 
2) obowiązują szczególne wymagania w zakresie 

formy architektonicznej; 
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3) wprowadza sić zakaz stosowania: sidingu i płyt 
warstwowych (typu „obornickiego”) jako materia-
łu wykończeniowego ścian zewnćtrznych; 

4) Wymagana forma dachu: płaska lub dwuspa-
dowy symetryczny o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci 30°−45°; 

5) dla wszystkich obiektów usytuowanych na 
działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia po-
łaci oraz materiał pokryciowy; 

6) wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy 
usługowej jest dachówka ceramiczna lub ele-
menty dachówkopodobne, w naturalnym ce-
glastym kolorze, nie dotyczy dachów płaskich; 

7) dojazd musi być realizowany bezpośrednio od 
terenu KDZ.1 lub przez drogi wewnćtrzne nie-
wydzielone, zgodnie z parametrami określony-
mi w niniejszej uchwale, których włączenie do 
dróg publicznych możliwe jest jedynie od tere-
nu KDZ.1; 

8) wejścia główne do budynków obowiązują od 
strony KDZ.1. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce sposobu zagospodarowania terenu: 
1) obszar zabudowany nie może stanowić wićcej 

niż 50% powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 25% powierzchni działki; 
3) wzdłuż granicy z terenami MN.2 i MN.1 należy 

wykonać pas zieleni izolacyjnej o szerokości 
min. 5,0 m. 

4. Obowiązuje zapewnienie miejsc parkingo-
wych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde 
30 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej 
budynku. 

5. Miejsca parkingowe należy zlokalizować na 
działce zawierającej obiekty, dla których liczona 
jest ilość tych miejsc. 

Teren U.2  

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U.2 ustala sić nastćpujące kate-
gorie przeznaczenia terenu: 
1) usługi wymienione w § 5, ust. 1, pkt 5; 
2) parkingi naziemne oraz parkingi wielopozio-

mowe; 
3) zieleń; 
4) ulice i drogi wewnćtrzne; 
5) ciągi piesze. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków: 
1) wysokość nie może przekraczać 12 metrów; 
2) obowiązują szczególne wymagania architekto-

niczne; 
3) wprowadza sić zakaz stosowania: sidingu, płyt 

warstwowych oraz innych z tworzyw sztucz-
nych, jako materiału wykończeniowego ścian 
zewnćtrznych; 

4) wymagana forma dachu: płaska lub dwuspa-
dowy symetryczny o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci 30°−45°; 

5) dla wszystkich obiektów usytuowanych na 
działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia po-
łaci oraz materiał pokryciowy; 

6) wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy 
usługowej jest dachówka ceramiczna lub ele-

menty dachówkopodobne, w naturalnym ce-
glastym kolorze, nie dotyczy dachów płaskich; 

7) dojazd musi być realizowany bezpośrednio od 
terenu KDZ.2 lub przez drogi wewnćtrzne nie 
wydzielone ,zgodnie z parametrami określony-
mi w niniejszej uchwale, których włączenie do 
dróg publicznych możliwe jest jedynie od tere-
nu KDZ.2; 

8) wejścia główne do budynków obowiązują od 
strony KDZ.1 lub KDZ.2. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce sposobu zagospodarowania terenu: 
1) obszar zabudowany nie może stanowić wićcej 

niż 35% powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 40% powierzchni działki. 
4. Obowiązuje zapewnienie miejsc parkingo-

wych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde 
30 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej 
budynku. 

5. Miejsca parkingowe należy zlokalizować na 
działce zawierającej obiekty, dla których liczona 
jest ilość tych miejsc. 

Teren MW  

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MW ustala sić nastćpujące kate-
gorie przeznaczenia terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usłu-

gami; 
3) ulice i drogi wewnćtrzne; 
4) parkingi; 
5) ciągi piesze; 
6) place zabaw; 
7) zieleń; 
8) garaże; 
9) wymagane urządzenia infrastruktury technicznej; 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków: 
1) wysokość budynków zlokalizowanych najbliżej 

ulicy Świdnickiej nie może przekraczać 15 me-
trów; 

2) wysokość budynków, z wyjątkiem wymienio-
nych w pkt 1, nie może przekraczać 12 metrów; 

3) obowiązują szczególne wymagania architekto-
niczne; 

4) wprowadza sić zakaz stosowania: sidingu, płyt 
warstwowych oraz innych z tworzyw sztucz-
nych, jako materiału wykończeniowego ścian 
zewnćtrznych; 

5) wymagana forma dachu: płaska lub dwuspa-
dowy symetryczny o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci 30°−45°; 

6) dla wszystkich obiektów usytuowanych na 
działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia po-
łaci oraz materiał pokryciowy; 

7) wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy, 
mieszkaniowej jest dachówka ceramiczna lub 
elementy dachówkopodobne, w naturalnym ce-
glastym kolorze, nie dotyczy dachów płaskich; 

8) garaże dopuszcza sić jako czćści podziemne 
budynków mieszkalnych oraz samodzielne wie-
lopoziomowe z pokryciem w postaci warstwy 
wegetatywnej; 
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3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce sposobu zagospodarowania terenu: 
1) obszar zabudowany nie może stanowić wićcej 

niż 40% powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 35% powierzchni działki. 
4. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-

ce systemu transportowego: 
1) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 

w ilości nie mniejszej niż 1,3 miejsca na projek-
towane mieszkanie oraz 1 miejsce na każde 30 
metrów kwadratowych powierzchni usługowej; 

2) miejsca parkingowe należy zlokalizować na 
działce zawierającej obiekty, dla których liczona 
jest ilość tych miejsc; 

3) dojazdy obowiązują od strony KDZ.2; 
4) dojazd może być realizowany także przez drogi 

wewnćtrzne niewydzielone zgodnie parame-
trami określonymi w niniejszej uchwale, których 
włączenie możliwe jest do pozostałych dróg 
publicznych. 

Teren ITg  

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ITg ustala sić nastćpujące kate-
gorie przeznaczenia terenu: 
1) infrastruktura techniczna w zakresie zasilania 

gazem; 
2) zieleń; 
3) parkingi. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce ukształtowania budynków: 
1) nie ustala sić wymiaru pionowego budynku; 
2) nie ustala sić obowiązującej formy dachów; 
3) wprowadza sić zakaz stosowania: sidingu, płyt 

warstwowych oraz innych z tworzyw sztucz-
nych, jako materiału wykończeniowego ścian 
zewnćtrznych; 

4) dojazd obowiązuje od strony KDD.5. 
3. Nie ustala sić sposobu zagospodarowania 

terenu, czćść nieruchomości niezajćta na cele in-
westycyjne zachowuje charakter powierzchni bio-
logicznie czynnej. 

Tereny Z  

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem oraz Z.1, Z.2 oraz Z.3 ustala sić 
nastćpujące kategorie przeznaczenia terenu: 
1) zieleń nieurządzona; 
2) ciągi piesze; 
3) obiekty małej architektury; 
4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. 
2. Zakazuje sić wznoszenia budynków i budowli. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 60% powierzchni terenu. 
4. Teren Z1 poza strefą kontrolowaną gazocią-

gu wymaga nasadzenia zieleni wielopićtrowej, 
pełniącej rolć także izolacyjną. 

5. Na przedmiotowym terenie dopuszcza sić 
prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, także realizacjć urządzeń reklamowych. 

Tereny ZI.  

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZI.1, ZI.2, ZI.3 oraz ZI.4 ustala sić 
nastćpujące kategorie przeznaczenia terenu: 

1) zieleń izolacyjna, ścisła, wielopićtrowa; 
2) ciągi piesze i ścieżki rowerowe; 
3) obiekty małej architektury. 

2. Zakazuje sić wznoszenia budynków i budowli. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna nie może 

stanowić mniej niż 80% powierzchni terenu. 
4. Na terenie oznaczonym ZI.1 zaleca sić wy-

konanie wału ziemnego jako izolacji akustycznej 
terenów mieszkalnych od planowanej drogi ozna-
czonej symbolem KG1/2. 

5. Na przedmiotowym terenie dopuszcza sić 
prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, także realizacjć urządzeń reklamowych. 

6. Do czasu realizacji drogi KDG dopuszcza sić 
dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 382. 

Teren KDG  

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDG ustala sić kategorić prze-
znaczenia terenu – ulica w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 382. Dla terenu obowiązują ustalenia dla 
dróg głównych. 

2. Dopuszcza sić do czasu realizacji drogi KDG 
½ (2/2) wykonanie połączenia drogi KDL.3 z drogą 
KDZ.1. 

Teren KDZ.  

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDZ.1, KDZ.2, ustala sić katego-
rić przeznaczenia terenu – komunikacja. Dla tere-
nów obowiązują ustalenia dla dróg zbiorczych. 

Tereny KDL.  

§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4, 
KDL.5 ustala sić kategorić przeznaczenia terenu – 
komunikacja. Dla terenów obowiązują ustalenia 
dla dróg lokalnych. 

Tereny KDD.  

§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, 
KDD.5 ustala sić kategorić przeznaczenia terenu – 
komunikacja. Dla terenów obowiązują ustalenia 
dla dróg dojazdowych. 

2. Dla dróg: KDD.1 i KDD.5 obowiązuje zakaz 
włączenia do dróg KDG i KDZ.1. 

Tereny KDW.  

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDW.1, KDW.2, KDW.3 i KDW.4 
ustala sić kategorić przeznaczenia terenu – ulica. 
Dla terenów obowiązują ustalenia dla dróg we-
wnćtrznych z uwzglćdnieniem parametrów okre-
ślonych w niniejszej uchwale. 

2. Dla drogi KDW.4 obowiązuje zakaz włącze-
nia do drogi KDG. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 43. 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sić wy-
sokość stawki procentowej dla opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na: 
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1) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW, Z, ZI, 
ITg; 

2) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: AG; 

3) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: MP; 

4) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: MW; 

5) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: MN; 

6) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: U. 

2. Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt 2, 3 i 6 nie 
dotyczą terenów stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Dzierżoniów. 

§ 44. W obszarze objćtym planem ustala sić 
nastćpujące tereny przeznaczone do realizacji in-
westycji celu publicznego: 
1) ulicć główną, oznaczoną w planie symbolem 

KDG; 
2) ulice zbiorcze, oznaczone w planie symbolami 

KDZ; 
3) ulice lokalne, oznaczone symbolami KDL; 
4) ulice dojazdowe, oznaczone w planie symbola-

mi KDD; 
5) zieleń nieurządzona oznaczona w planie symbo-

lami Z; 
6) zieleń izolacyjna oznaczona w planie symbola-

mi ZI. 

§ 45. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Dzierżoniowa. 

§ 46. Z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały, w granicach jej obowiązywania, tracą 
moc: 

1) uchwała nr XXXVII/301/97 Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Dzierżonio-
wa, opublikowana w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wałbrzyskiego z 1997 r. Nr 12, 
poz. 52, 

2) uchwała nr XV/112/2003 Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa z dnia 29 września 2003 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego Dzierżoniowa, zmia-
ny planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego „Dzierżoniów Dolny” oraz 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Nowowiejskiej, 
dla czćści miasta Dzierżoniów – obrćb Dolny, 
opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 226,  
poz. 3249, 

3) uchwała nr XVII/111/07 Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa 
i południowego obejścia Piławy Dolnej w grani-
cach miasta Dzierżoniów, opublikowana  
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolno-
śląskiego z 2008 r. Nr 41, poz. 532. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  
Andrzej Darakiewicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/ 
/380/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 września 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/ 
/380/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 września 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), rozstrzyga sić, co nastćpuje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 13 lipca do 10 sierpnia 
2010 r. wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko, w ustawowym nieprzekraczalnym 
terminie składania uwag do dnia 24 sierpnia 2010 r. wpłynćła 1 uwaga złożona przez p. Jana Janickiego 
zam. w Dzierżoniowie przy ul. Głogowej 15 w Dzierżoniowie dot. projektowanego przebiegu obwodnicy 
wraz z lokalizacją ronda oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców zespołu zabudowy 
mieszkaniowej. Przyjmuje sić nastćpujący sposób rozpatrzenia uwagi − uwaga w całości nieuwzglćd-
niona z uzasadnieniem: 
1) Z uwagi na bezwzglćdny wymóg zgodności ustaleń projektu planu z zapisami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniowa oraz ustaleniami planu zago-
spodarowania województwa dolnośląskiego projektowana obwodnica miasta oznaczona na rysunku 
planu symbolem KDG 1/2 musi mieć identyczny przebieg jak w wyżej cytowanych obu dokumentach 
planistycznych. 

2) Ewentualne uciążliwości związane z jej eksploatacją winny zostać ograniczone przez projektowane 
zorganizowane pasy zieleni izolacyjnej z zaleceniem wykonania wału ziemnego, jako izolacji aku-
stycznej terenów mieszkaniowych od planowanej drogi KDG z dopuszczeniem realizacji ekranów 
akustycznych. 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/ 
/380/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 września 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), rozstrzyga sić, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie: Budowa i modernizacja dróg oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem KDD, KDL i KDZ w granicach opracowania, do parametrów określonych planem 
wraz z niezbćdnym zakresem elementów infrastruktury technicznej. 

§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo Zamówień Publicznych itp., 
2) w oparciu o przepisy branżowe, 
3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań w oparciu o: 

a) wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
b) wieloletni plan finansowy gminy. 

§ 3. Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 
2) z kredytów i pożyczek, 
3) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnćtrznych na podstawie odrćbnych porozumień 
5) ze środków pomocowych UE 
6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
7) z innych źródeł. 
3 85 1

 


