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19) sołectwo Wielowieś obejmujące wieś Wielo-
wieś, 

20) sołectwo Zaborów obejmujące wieś Zaborów, 
21) osiedle Nr 1 w Ścinawie obejmujące tereny 

położone na wschód od rzeki Zimnicy wraz 
z ulicami: Jagiełły, Jana Pawła II, Mickiewicza, 
z wyłączeniem ulicy Witosa, obszar osiedla 
przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sta-
tutu, 

22) osiedle nr 2 w Ścinawie obejmujące tereny 
położone na zachód od rzeki Zimnicy wraz 
z ulicą Witosa: z wyłączeniem ulic: Jagiełły, 

Jana Pawła II, Mickiewicza, obszar osiedla 
przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sta-
tutu.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązują-
cą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
 
 

Przewodniczący Rady: 
Jan Tomasz Kotapka 
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UCHWAŁA NR 426/10 
 RADY MIASTA ZGORZELEC 

 z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Lubańskiej w Zgorzelcu 

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 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.) i uchwałą nr 287/09 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec 
Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Lubańskiej  
w Zgorzelcu, Rada Miasta Zgorzelec stwierdzając 
zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgorzelec, przyjćtego uchwałą nr 404/02 
Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 21 lutego 2002 r., 
zmienionego uchwałą nr 191/08 Rady Miasta  
Zgorzelec z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 309/09 
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 października  
2009 r., uchwałą nr 398/10 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 7 lipca 2010 r. i uchwałą nr 403/10 Rady 
Miasta Zgorzelec z dnia 7 lipca 2010 r. uchwala,  
co nastćpuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgo-
rzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Lubańskiej 
w Zgorzelcu, zwaną dalej planem, którego granice 
określa załącznik graficzny do uchwały nr 287/09 
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 1 lipca 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu 
w rejonie ul. Lubańskiej w Zgorzelcu. 

§ 2. 1. Integralną czćść 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 – rozstrzygnićcia Rady Miasta 
Zgorzelec o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu; 

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

3) załącznik nr 4 – orientacyjna koncepcja zago-
spodarowania terenu komunikacji samocho-
dowej – KS. 
3. Jeżeli w uchwale jest mowa o:  

1) „działce inwestycyjnej” − należy przez to ro-
zumieć: jedną lub zespół działek ewidencyj-
nych, na których bćdzie sić realizowało inwe-
stycjć objćtą jednym (ewentualnie etapowym) 
pozwoleniem na budowć; 

2) „intensywności zabudowy” − należy przez to 
rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich nad-
ziemnych kondygnacji projektowanego bu-
dynku lub budynków do powierzchni całkowi-
tej działki inwestycyjnej; 

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” − należy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu 
linić, której nie może przekroczyć zewnćtrzne 
lico budynku (wraz z jego czćścią podziemną 
i nadziemną), z zastrzeżeniem: dopuszcza sić 
wysunićcie poza jej obrys: pilastrów, scho-
dów, podjazdów, okapów, otwartych ganków 
i zadaszeń oraz balkonów na maksymalną od-
ległość: 1,5 m, a także urządzeń dla niepełno-
sprawnych na odległość wynikającą z przepi-
sów odrćbnych; 

4) „przeznaczeniu terenu” − należy przez to ro-
zumieć: funkcjć lub funkcje zabudowy, a także 
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sposób lub sposoby zagospodarowania oraz 
rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone 
na danym terenie; 

5) „przeznaczeniu podstawowym” − należy przez 
to rozumieć: − przeznaczenie lub przeznacze-
nia terenu −, jakie mogą wystćpować na dział-
ce inwestycyjnej i w budynkach na niej zloka-
lizowanych w dowolnych proporcjach, w spo-
sób samodzielny lub niesamodzielny, przy za-
łożeniu że ich udział bćdzie stanowił wićcej niż 
50% powierzchni terenu w ramach poszcze-
gólnych działek inwestycyjnych i powierzchni 
użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, 
z zastrzeżeniem, o którym mowa w definicji 
„przeznaczenia towarzyszącego”; 

6) „przeznaczeniu towarzyszącym” − należy 
przez to rozumieć: „przeznaczenie terenu”, ja-
kie może jedynie współwystćpować z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu, z zastrzeże-
niem: dopuszcza sić lokalizowanie sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, obiektów 
układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzo-
nej obejmujących 100% powierzchni działek, 
lecz nie wićcej niż 50% powierzchni terenu, 
w obrćbie którego zostaną zlokalizowane; 

7) „terenie” − należy przez to rozumieć: frag-
ment obszaru objćty planem o określonym 
przeznaczeniu lub określonych zasadach za-
gospodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, oznaczony ko-
lejnym numerem i odpowiednim symbolem li-
terowym; 

8) „tymczasowym zagospodarowaniu” − należy 
przez to rozumieć: określony w planie sposób 
korzystania z terenu do momentu docelowego 
zainwestowania, zgodnego z przeznaczeniem 
terenu określonym w ustaleniach niniejszego 
planu; 

9) „uciążliwości” − należy przez to rozumieć: 
zjawiska o negatywnym wpływie na warunki 
życia mieszkańców, stan środowiska przyrod-
niczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powie-
trza, wód i gleby, hałas, wibracje, promienio-
wanie niejonizujące, odory i inne w rozumie-
niu przepisów odrćbnych, tj. ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25,  
poz. 150, z późn. zm.); 

10) „usłudze nieuciążliwej” − należy przez to ro-
zumieć: usługć niezliczoną do przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla której nie jest wymagane sporządze-
nie raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
której ewentualna uciążliwość mierzona zgod-
nie z przepisami szczególnymi z zakresu 
ochrony środowiska nie przekracza granic 
działki inwestycyjnej, ani nie powoduje uciąż-
liwości dla sąsiadów; 

11) „zespole garaży” − należy przez to rozumieć: 
zespół budynków garażowych tworzących in-
tegralną całość. 

§ 3. 1. Obowiązujące ustalenia planu na za-
łączniku graficznym: 
1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) przeznaczenie terenu:  

a) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz zabudowy usługowej; 

b) KS – teren komunikacji samochodowej; 
c) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdo-

wej; 
5) orientacyjny zjazd z drogi publicznej na działkć 

zlokalizowaną poza granicą planu. 
2. Elementy planu o charakterze informacyj-

nym:  
1) projektowana granica działki – orientacyjna; 
2) oś drogi. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 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 wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) w zakresie lokalizowania reklam ustala sić:  

a) zakaz lokalizowania reklam:  
− na obiektach małej architektury; 
− na urządzeniach technicznych; 
− na drzewach; 
− w miejscach, gdzie może to powodować 

utrudnienia w ruchu kołowym lub pie-
szym; 

− na dachach budynków; 
− malowanych bezpośrednio na elewa-

cjach; 
b) lokalizowanie maksymalnie jednej tablicy re-

klamowej lub urządzenia reklamowego na 
jednej wolno stojącej konstrukcji służącej do 
jej zamocowania; 

c) obowiązek nawiązania sposobu usytuowania 
i kompozycji reklam do kompozycji elewacji 
budynków, z którymi są one związane. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) na terenie: MN-U równoważny poziom dźwićku 

nie powinien przekraczać dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w środowisku – jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 
U. Nr 120, poz. 826); 

2) ustala sić zakaz lokalizowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej w zasićgu ponadnormatywnego 
oddziaływania akustycznego szlaków komuni-
kacji, bez zastosowania indywidualnych rozwią-
zań ograniczających ich uciążliwość akustyczną 
(takich jak: stolarka drzwiowa i okienna tłumią-
ca hałas, itp.); 

3) ustala sić zakaz lokalizowania inwestycji, któ-
rych działalność może 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 
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Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 
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 stan-
dardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności  
w wodć przeznaczoną do spożycia (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) na obszarze planu nie wystćpują oraz nie wy-

znacza sić obiektów ani terenów wymagających 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu 
art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 

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

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

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

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

3) na obszarze planu nie wystćpują obiekty zwią-
zanych z Obroną Cywilną w rozumieniu przepi-
sów odrćbnych, tj. ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.). 

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

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

powićkszenie sąsiedniej działki (poprzez jej 
scalenie), przy czym działka uzyskana w wy-
niku tego podziału i nie przewidziana na po-

wićkszenie działki sąsiedniej musi spełniać 
warunki minimalnych wielkości; 

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

c) wydzielona działka zostanie przeznaczona 
pod infrastrukturć techniczną i poszerzenie 
dróg; 

2) na obszarze niniejszego planu nie ustala sić 
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 późn. zm.). 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej:  

1) w zakresie bilansu miejsc postojowych, ustala 
sić:  
a) minimum: 2 miejsca postojowe na budy-

nek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami 
garażowymi); 

b) minimum: 1 miejsce postojowe na 35 m2 
powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użyt-
kowy; 

2) wszystkie miejsca postojowe oraz place ma-
newrowe przewidziane do obsługi zabudowy 
należy lokalizować w ramach działek inwesty-
cyjnych, na których te budynki są usytuowane 
lub na specjalnie wyznaczonym obszarze 
w bezpośrednim sąsiedztwie, do którego in-
westor posiada tytuł prawny; w bilansie 
miejsc postojowych dopuszcza sić uwzglćd-
nienie przyulicznych miejsc postojowych za 
zgodą zarządcy drogi; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić:  
a) możliwość budowy sieci wodociągowej; 
b) zaopatrzenie w wodć z istniejącej i projek-

towanej sieci wodociągowej; 
c) zakaz stosowania indywidualnych ujćć wody; 

4) w zakresie unieszkodliwiania ścieków byto-
wych ustala sić:  
a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych 

na obszarze planu do wód powierzchnio-
wych, rowów melioracyjnych oraz wprost do 
gruntu; 

b) możliwość budowy sieci kanalizacyjnej; 
c) odprowadzanie ścieków istniejącą i projek-

towaną siecią kanalizacyjną – sanitarną do 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza 
obszarem planu; 

d) możliwość stosowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bez-
odpływowych (szamb); 

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala sić:  
a) możliwość budowy sieci kanalizacji desz-

czowej; 
b) nakaz utwardzania i skanalizowania tere-

nów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których 
może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami ropopochodnymi i chemicznymi; 

c) nakaz neutralizowania substancji ropopo-
chodnych i chemicznych na terenach wła-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 231 – 23586 – Poz. 3860 

 

snych inwestorów, przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji; 

d) zagospodarowanie wód opadowych na te-
renach własnych inwestorów lub odpro-
wadzanie ich z działek w trawnikach przez 
system rozsączający, do czasu budowy sie-
ci kanalizacyjnej przewidzianej do ich ob-
sługi; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić:  
a) możliwość budowy stacji transformatoro-

wych oraz rozbudowć sieci rozdzielczej ni-
skiego napićcia w przypadku zaistnienia ta-
kiej potrzeby, w wyniku realizacji umów 
przyłączeniowych; 

b) realizacja zasilania w niskie napićcie ka-
blami podziemnymi; 

c) ewentualna przebudowa sieci kolidujących 
z istniejącymi i planowanymi funkcjami te-
renów bćdzie możliwa na zasadach uzgod-
nionych z właściwym zakładem energe-
tycznym; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić:  
a) możliwość budowy sieci gazowej; 
b) 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 energić cieplną 
ustala sić:  
a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie  

w energić cieplną; 
b) stosowanie proekologicznych wysoko-

sprawnych źródeł energii cieplnej charakte-
ryzujących sić brakiem lub niską emisją 
substancji do powietrza; 

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala sić:  
a) możliwość świadczenia usług telekomuni-

kacyjnych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci; 

b) zakaz lokalizowania masztów oraz anten te-
lefonii komórkowej; 

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala sić:  
a) nakaz gospodarowania odpadami zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrćbnymi 
oraz gminnymi, w tym transport odpadów 
na składowisko znajdujące sić poza obsza-
rem planu; 

b) nakaz stosowania zasad utrzymania czy-
stości i porządku oraz gospodarowania od-
padami w oparciu o obowiązujące przepisy 
gminne oraz plan gospodarki odpadami; 

c) nakaz lokalizowania miejsc na odpady 
w sposób umożliwiający dostćp do nich 
z drogi publicznej; 

d) możliwość wyznaczenia wspólnego dla kilku 
budynków lub działek miejsca na pojemniki 
lub worki do gromadzenia odpadów. 

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

nych zgodnie z ich dotychczasowym przezna-
czeniem, pod warunkami że:  
a) nie bćdzie ono źródłem uciążliwości wykra-

czającej poza granicć działki inwestora; 

b) umożliwi ono wprowadzenie ustaleń planu 
na działkach sąsiednich; 

2) na terenie: MN-U możliwość lokalizowania za-
budowy tymczasowej o funkcji zgodnej z prze-
znaczeniem terenu; 

3) na terenie: KS: zakaz lokalizowania zabudowy 
tymczasowej. 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służących organi-
zacji imprez masowych:  
1) na obszarze planu nie wyznacza sić terenów re-

kreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służą-
cych organizacji imprez masowych w rozumieniu 
art. 15 ust. 3 pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 

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

rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktu-
ry technicznej, a także 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 późn. zm.). 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych 
stanowiących podstawć 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) stawkć procentową służącą naliczaniu opłaty 

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

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

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

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług 

związanych ze składowaniem i przetwarza-
niem odpadów; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) budynki gospodarcze; 
b) obiekty małej architektury; 
c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewi-

dziane do obsługi terenu: MN-U ; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
e) zieleń urządzona. 

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

1) lokalizowanie budynków o funkcji:  
a) mieszkaniowej; 
b) mieszkaniowo-usługowej; 
c) usługowej; 

2) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w układzie wolno stojącym; 

3) maksymalna wysokość zabudowy:  
a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej  

i usługowej: 3 kondygnacje nadziemne,  
w tym poddasze użytkowe i nie wićcej  
niż 12 m; 
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b) gospodarczej i garażowej: 5 m; 
4) maksymalna intensywność zabudowy na 

działkach inwestycyjnych: 0,6; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej na działkach inwestycyjnych: 25%; 
6) stosowanie dachów: płaskich, dwuspadowych 

oraz wielospadowych o symetrycznym ukła-
dzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 
25° –40°; 

7) zakaz stosowania dachów o mijających sić po-
łaciach; 

8) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych 
oraz wielospadowych w formie dachówki oraz 
materiałów o wyglądzie zbliżonym do da-
chówki; 

9) stosowanie kolorystyki dachów dwuspado-
wych oraz wielospadowych w tonacji: czer-
wieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły), 
brązu oraz szarości; 

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

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

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

13) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych; 

14) stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie 
w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego 
segmentu ogrodzenia). 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

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

inwestycyjnych pod zabudowć: 800 m2; 
2) minimalna szerokość frontów nowo wydziela-

nych działek inwestycyjnych przeznaczonych 
pod zabudowć: 17 m. 

4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej:  
1) dojazdy do działek inwestycyjnych z terenu: 

KDD. 

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: KS ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obiekty komunikacji samochodowej, w za-
kresie: garaże; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) obiekty małej architektury; 
b) dojazdy; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
d) zieleń urządzona. 

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

1) wykonanie rozbiórki istniejącej zabudowy ga-
rażowej – na dzień uchwalenia planu, w ciągu 
2 lat od dnia jego wejścia w życie; 

2) lokalizowania budynków garażowych wyłącz-
nie na granicy z działką sąsiednią; 

3) lokalizowanie budynków garażowych – wcho-
dzących w skład zespołu garażowego o wy-
miarach: szerokość 4 m, głćbokość 7 m, wy-
sokość: 3 m; 

4) stosowanie bram garażowych o wymiarach: 
szerokość: 2,5 m, wysokość: 2,25 m; 

5) stosowanie dachów płaskich, o zestandaryzo-
wanym sposobie i kierunku odwodnienia 
w poszczególnych rzćdach garaży; 

6) stosowanie technologii murowanej, prefabry-
kowanej lub innej umożliwiającej wykonanie 
trwałego tynku; 

7) zakaz stosowania pokrycia elewacji i dachu 
w formie blachy; 

8) stosowanie pokrycie elewacji w formie gład-
kiego tynku mineralnego w kolorze białym; 

9) stosowanie bram garażowych uchylnych 
w kolorze szarym wg RAR; 

10) dopuszcza sić zmianć parametrów zabudowy, 
pod warunkiem że bćdą one dotyczyły 
wszystkich budynków garażowych w poszcze-
gólnych zespołach garażowych; 

11) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych. 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomości:  
1) wydzielanie działek pod budynki garażowe 

o wymiarach: szerokość frontu 4 m, głćbokość: 
7 m; 

2) dopuszcza sić zmianć parametrów działek pod 
budowć garaży, pod warunkiem że bćdą one 
dotyczyły działek tworzących poszczególne ze-
społy. 

4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej:  
1) budowa zjazdu z drogi publicznej KDD do działki 

nr 16/6 – zlokalizowanej poza obszarem planu; 
2) dojazdy do działek inwestycyjnych z terenu: 

KDD. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Zgorzelec. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego i publi-
kacji na stronie internetowej Urzćdu Miejskiego 
w Zgorzelcu. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady:  
Artur Bieliński 
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Załącznik nr 1 do uchwały  
nr 426/10 Rady Miasta Zgorzelec 
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