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UCHWAŁA NR 624/LXXII/2010 
 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

 z dnia 28 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43, 
położonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.) oraz 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 późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry nr 288/XXXIX/2008 z dnia 12 listopa-
da 2008 r., po stwierdzeniu zgodności przyjętych 
rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jelenia Góra (uchwała Rady Miejskiej Jeleniej 
Góry nr 482/XXXVII/200 z dnia 22 maja 2001 r.), 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla działki nr 43, poło-
żonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze. 

2. Granice obszaru objętego planem obejmują 
działkę nr 43 (AM – 1, obręb Cieplice VIII) i zostały 
oznaczone na rysunku planu, stanowiącym załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami planu są następują-
ce załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie w skali 1 : 500; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń pla-
nu. 

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie − należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
dz. nr 43, położonej przy ul. Kasprzaka w Jele-
niej Górze; 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać się dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu; 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – nale-
ży przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
że być realizowane jako uzupełnienie przezna-

czenia podstawowego i przy uwzględnieniu 
dodatkowych warunków, zgodnie z przepisa-
mi szczegółowymi niniejszej uchwały.  
W przypadku etapowania inwestycji, obiekty 
przeznaczenia uzupełniającego nie mogą być 
realizowane w pierwszym etapie bez obiektów 
przeznaczenia podstawowego; 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
odrębniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym i nu-
merem; 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
tożsamą z granicą istniejącego podziału geo-
dezyjnego, której przebieg oznaczony na ry-
sunku planu ma charakter wiążący i nie może 
ulegać przesunięciu; 

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się 
usytuowania budynku, o ile ustalenia szczegó-
łowe nie stanowią inaczej. Dopuszcza się 
przekroczenie obowiązującej linii zabudowy 
elementami wystroju elewacji w zakresie 
maksimum 1,5 m i na długości maksimum 
25% ściany sytuowanej wzdłuż obowiązującej 
linii zabudowy oraz schodami wejściowymi do 
budynku; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku z wy-
jątkiem przekroczenia elementami wystroju 
elewacji w zakresie maksimum 1,5 m i na dłu-
gości maksimum 25% ściany sytuowanej 
wzdłuż linii zabudowy oraz schodami wej-
ściowymi do budynku; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych 
w obrębie działki do powierzchni tej działki. 

9) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to 
rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokali-
zowanych w obrębie działki do powierzchni tej 
działki; 

10) dachu symetrycznym − należy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia 
głównych połaci oraz kalenicy (kalenicach) 
biegnącej (biegnących) w osi (osiach) głównej 
bryły budynku; 

11) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący sie w zakresie określo-
nym w ustaleniach szczegółowych niniejszej 
uchwały, jednakowy dla poszczególnych ele-
mentów budynku;  
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12) wymaganym układzie kalenicy – należy przez 
to rozumieć określony na rysunku planu kie-
runek przebiegu najdłuższego i zarazem naj-
wyżej położonego ciągłego odcinka kalenicy 
dachu; 

13) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe i tablice in-
formacyjne, niepełniące równocześnie innych 
funkcji. 

§ 3. Następujące oznaczenia na rysunku planu 
są ustaleniami obowiązującymi: 
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) przeznaczenie terenu − wyrażone na rysunku 
planu numerem i symbolem literowym; 

3) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
b) wymagany układ kalenic; 

4) granica planu, rozumiana jako tożsama z przy-
ległymi do niej liniami rozgraniczającymi. 

Rozdział 2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 4. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
1. MN,MW zawiera poniższa tabela. 
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2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki 
ilości miejsc postojowych dla nowoprojektowa-
nych obiektów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce posto-

jowe /1 mieszkanie; 
2) dla usług: 

a) handlu – 1 miejsce postojowe/40 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

b) gastronomii – 1 miejsce postojowe/4 miejsca 
konsumpcyjne, 

c) obiektów bazy noclegowej – 1 miejsce po-
stojowe/4 łóżka, 

d) pozostałych usług – 1 miejsce postojowe/4 
użytkowników (klienci, kontrahenci, pracow-
nicy). 

§ 5. Zasady szczegółowe wyposażenia obszaru 
objętego planem w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej określa poniższa tabela: 

 

 
 

§ 6. Ustala się stawkę procentową, służącą na-
liczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokości – 30%. 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Hubert Papaj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 624/LXXII/ 
/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 
28 września 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 624/LXXII/ 
/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 
28 września 2010 r. 

 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 624/LXXII/ 
/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 
28 września 2010 r. 
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UCHWAŁA NR XLVIII/439/10 
 RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

 z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy na terenie miasta Lwówek Śląski  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala:  

§ 1. Nadaje się nazwę istniejącej ulicy 
w obrębie-III m. Lwówek Śląski, stanowiącej drogę 
gminną o numerze geodezyjnym nr 307/3 −  
ul. Piekarska. Mapa w skali 1 : 1000, stanowi za-
łącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodnicząca Rady: 
Teresa Wachal

 

  


