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UCHWAŁA NR XLVI/545/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy  
dla obszaru położonego przy ul. Towarowej − Westerplatte 

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 póŝn. zm.), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z póŝn. zm.) oraz w związku z uchwałą  
nr XXXVII/441/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 
25 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru 
połoşonego przy ul. Towarowej − Westerplatte, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Świdnicy uchwalonego 
uchwałą nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdni-
cy z dnia 3 lipca 2009 r., uchwala się, co następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Świdnicy obsza-
ru połoşonego przy ul. Towarowej – Westerplatte. 

2.  Opracowaniem objęty jest obszar ograni-
czony ulicami: Westerplatte, Towarową oraz tere-
nami kolejowymi 

3.  Granice obszaru objętego planem ozna-
czono na rysunku planu, stanowiącym załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

4.  Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  załącznik nr 1 − rysunek planu w skali 1 : 1000; 
2)  załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu; 
3)  załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1.  Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1)  przeznaczenia terenów, ustalenia ogólne kształ-

towania zabudowy i warunków zagospodaro-
wania dla terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi oraz zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego; 

2)  zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

3)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

4)  parametrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem; 

6)  szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

7)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8)  stawki procentowej na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

2.  Nie mają zastosowania w niniejszej uchwa-
le ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym dotyczące: 
1)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2)  szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy; 

3)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie; 

4)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku 
planu są następujące oznaczenia graficzne: 
1)  granice obszaru objętego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania; 
3)  nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4)  oznaczenia literowe terenu. 

2.  Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną 
lub stanowią propozycje zagospodarowania tere-
nu. 

3.  Symbol literowy oznaczenia funkcji terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa 
przeznaczenie podstawowe. 

4.  Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz 
warunki jego dopuszczenia, określono w treści 
uchwały. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  działce – naleşy przez to rozumieć zabudowa-

ną lub niezabudowaną działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposaşenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej spełniają wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wyni-
kające z odrębnych przepisów i nie jest objęta 
w niniejszym planie zakazem zabudowy; 

2)  kondygnacji – naleşy przez to rozumieć kon-
dygnację nadziemną budynku; 

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
ku planu, która nie moşe być przekroczona 
przy usytuowaniu bryły budynku, z wyjątkiem 
wysuniętych maksymalnie o 1,5 m podcieni, 
wykuszy, balkonów, gzymsów, ryzalitów lub 
stref wejściowych, których łączna długość 
wzdłuş linii zabudowy nie moşe przekroczyć 
25% długości elewacji frontowej budynku; 
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4)  planie – naleşy przez to rozumieć niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego (tekst uchwały + rysunek planu); 

5)  przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumieć funkcję podstawową terenu 
realizowaną zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszej uchwale; 

6)  przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niş podsta-
wowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 
terenie, traktowane, jako uzupełnienie prze-
znaczenia podstawowego, określane indywi-
dualnie dla kaşdego terenu; 

7)  rysunku planu – naleşy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

8)  terenie – naleşy przez to rozumieć obszar 
o określonym rodzaju przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniającego, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

9)  terenie biologicznie czynnym – zgodnie 
z definicją zawartą w przepisach odrębnych; 

10)  usługach – naleşy przez to rozmieć funkcję 
terenów, obiektów lub ich części, obejmujące: 
a)  handel, 
b)  gastronomię, 
c)  usługi nieprodukcyjne związane z kon-

sumpcją indywidualną; 
11)  wskaŝniku intensywności zabudowy działki – 

rozumie się przez to iloraz sumy powierzchni 
całkowitej obiektów kubaturowych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) i powierzchni 
działki (terenu); 

12)  wskaŝniku zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć wskaŝnik wyraşający iloraz powierzchni 
zabudowanej budynkami stałymi i powierzch-
ni odpowiadających im działek wyznaczonych 
w danym terenie. 

DZIAŁ II 

Ustalenia dla obszaru planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie  terenów, ustalenia  ogólne  kształto-
wania   zabudowy  i  warunków  zagospodarowania 
dla  terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5. 1. Teren oznaczony na załączniku graficz-
nym nr 1 symbolem KS przeznacza się pod tereny 
stacji paliw, z dopuszczeniem następującego prze-
znaczenia uzupełniającego, obejmującego: 
a)  usługi, 
b)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
c)  zieleń urządzoną, 
d)  drogi wewnętrzne i parkingi. 

2.  Ustala się, şe dla całego obszaru opraco-
wania obowiązuje zakaz lokalizacji masztów i stacji 
bazowych telefonii cyfrowej. 

§ 6. Wskaŝniki zagospodarowania działki oraz 
parametry zabudowy określone zostały w ustale-
niach szczegółowych. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala się: 

a)  poszczególne elementy zabudowy, wchodzące 
w skład, zarówno wolno stojącego budynku jak 
i wydzielonego zespołu budowlanego, ukształ-
tować harmonijnie i jednorodnie w zakresie 
kompozycji bryły i formy dachu, 

b)  wprowadzić kompozycje zieleni, wg zasad okre-
ślonych w § 8 ust. 2. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

§ 8. 1.  Na terenach wyznaczonych pod funkcje 
stacji paliw naleşy zlokalizować tereny zielone – 
biologicznie czynne, np. w formie trawników, 
skwerów, o minimalnej powierzchni ustalonej  
w § 14 niniejszej uchwały. 

2.  W przypadku tworzenia nowych zespołów 
zieleni naleşy je kształtować z zachowaniem nastę-
pujących warunków i form kompozycyjnych: 
1)  w obrębie linii rozgraniczających ulic publicz-

nych kształtować, w zaleşności od parametrów 
drogi, jako: 
a)  szpalery drzew, kształtowane w sposób re-

gularny, z jednakowymi odległościami mię-
dzy drzewami, dostosowanymi do gatunku 
i pokroju drzewa, 

b)  ciągi şywopłotów lub komponowane zgru-
powania zieleni niskiej; 

2)  roślinność gatunkowo zróşnicować ze względu 
na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne 
właściwości w róşnych porach roku. 

3. Standardy ochrony środowiska, w tym 
standardy akustyczne dla poszczególnych terenów 
muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach 
odrębnych. 

4. Planowane przedsięwzięcie stacji paliw mo-
şe znacząco oddziaływać na środowisko. Ostatecz-
ne rozstrzygnięcie dotyczące moşliwości realizacji 
planowanego przedsięwzięcia wykaşe procedura 
oceny oddziaływania na środowiska przeprowa-
dzona na zasadach określonych w przepisach od-
rębnych. 

5. Dla obiektów obsługi komunikacji i parkin-
gów ustala się konieczność podczyszczania wód 
deszczowych, zgodnie z warunkami określonymi 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6. Ustala się następujące zasady gospodaro-
wania odpadami: 
1)  na obszarze objętym planem dopuszcza się 

czasowe magazynowanie oraz odzysk odpa-
dów, stosownie do przepisów ustawy o odpa-
dach; 

2)  lokalizację miejsc magazynowania oraz odzysku 
odpadów naleşy określać w oparciu o przepisy 
odrębne; 

3)  w miejscach magazynowania odpadów naleşy 
uwzględniać moşliwość ich segregacji; 

4)  zakazuje się trwałego składowania i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych i przemysło-
wych, w tym odpadów niebezpiecznych; 

5)  zasady zagospodarowania odpadów, w tym 
wskazania dotyczące miejsc składowania 
i unieszkodliwiania odpadów, określają właści-
we plany gospodarki odpadami, opracowane 
w oparciu o przepisy odrębne. 
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7. Dla istniejącej linii napowietrznej 110 kV 
ustala się strefę wyłączoną spod zabudowy. Rze-
czywistą wielkość strefy naleşy wyznaczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. Ochronie podlegają istniejące i odkryte 
w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty 
o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

Rozdział 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 10. 1.  Ustala się zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 
1)  podział nieruchomości winien uwzględniać 

wskaŝniki zagospodarowania działki; 
2)  wielkość minimalna działki przeznaczonej pod 

zabudowę stacji paliw – 0,25 ha, 
3)  wielkość minimalna działki przeznaczonej pod 

zabudowę usługową – 0,06 ha; 
4)  minimalny front działek bezpośrednio przylega-

jących do ul. Towarowej i ul. Westerplatte lub 
drogi wewnętrznej, wydzielonych pod zabudo-
wę usługową wolno stojącą – 18 metrów; 

5)  zakazuje się wyodrębnienia nowej działki 
z istniejącą zabudową niespełniającej warun-
ków pkt 1, 2 i 3; 

6)  dopuszcza się ustanowienie słuşebności dro-
gowej do jednej działki (minimalna szerokość 
przejazdu – 3,5 m); 

7)  warunki wydzielenia drogi wewnętrznej do-
puszczonej do ruchu kołowego: 
a)  minimalna szerokość − 8,0 m, 
b)  wyznaczenie drogi wewnętrznej niemającej 

dwustronnego połączenia z układem dróg 
publicznych wymaga wyznaczenia placu do 
zawracania pojazdów. 

2. Wydzielone działki budowlane winny mieć 
dostęp do wyznaczonych w planie ulic publicznych 
− bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne. 

3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej 
dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych. 

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy infrastruktury technicznej: 
1)  ustala się prowadzenie projektowanych sieci 

w sposób, który nie ograniczy moşliwości wy-
korzystania terenu określonych w planie; 

2)  w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a)  ustala się rozbudowę sieci wodociągowych, 
b)  na sieci wodociągowej o średnicy nominal-

nej nie mniejszej niş DN 250 ustala się obo-
wiązek instalowania hydrantów nadziem-
nych, wg przepisów odrębnych; 

3)  w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ście-
ków komunalnych: 
a)  dla nowych obiektów ustala się odprowa-

dzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitar-
nej, nie dopuszcza się realizacji zbiorników 
bezodpływowych, 

b)  ustala się konieczność podczyszczenia ście-
ków wytwarzanych w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, przed odprowa-
dzeniem ich do kanalizacji, jeşeli nie będą 
odpowiadały ustalonym normom jakościo-
wym; 

4)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
a)  ustala się budowę kanalizacji deszczowej 

w celu odwodnienia dróg i odprowadzenia 
wód opadowych z powierzchni utwardzo-
nych działek i z dachów, 

b)  wody opadowe z obszaru objętego opraco-
waniem przewiduje się odprowadzić do sieci 
deszczowej, której odbiornikiem jest rzeka 
Bystrzyca; 

5)  w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a)  zasilanie w gaz przewidziano z istniejących 

sieci w mieście z moşliwością ich rozbudo-
wy; 

6)  w zakresie elektroenergetyki: 
a)  zasilanie w energię elektryczną przewidziano 

z istniejących linii z moşliwością ich rozbu-
dowy, 

b)  wymaga się prowadzenia nowych linii śred-
niego i niskiego napięcia wyłącznie pod po-
wierzchnią terenu; 

7)  w zakresie sieci teletechnicznych: 
a)  kablowe sieci teletechniczne naleşy prowa-

dzić pod powierzchnią terenu; 
8)  w zakresie gospodarki cieplnej: 

a)  gospodarka cieplna powinna zostać oparta 
na indywidualnych kotłowniach pracujących 
na paliwie gazowym, ropopochodnych albo 
wykorzystujących energię elektryczną lub 
słoneczną oraz „pompy ciepła”, lub w opar-
ciu o istniejące sieci c.o. przedsiębiorstw 
energetyki cieplnej, 

2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich 
istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie-
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym 
niniejszym planem. 

3. Dopuszcza się moşliwość wymiany i remon-
tów istniejących sieci infrastruktury technicznej, 
a takşe korekty ich przebiegów. 

Rozdział 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 12. 1. Ustala się układ dróg obsługujących 
obszar planu, które tworzą: droga wojewódzka  
nr 382 w ciągu ul. Westerplatte oraz droga gminna 
w ciągu ul. Towarowej. Ulice te znajdują się poza 
granicami opracowania. 

2. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się 
będzie projektowanymi wjazdami od ul. Wester-
platte i ul. Towarowej. Sposób obsługi komunika-
cyjnej oraz warunki zjazdu i włączenia do drogi 
publicznej naleşy uzgodnić z właściwym zarządcą 
drogi. 
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3.  Przebudowywane i nowe elementy układu 
komunikacyjnego słuşące pieszym oraz dojścia do 
obiektów usługowych naleşy dostosować do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

§ 13. 1.  Ustala się dla nowej zabudowy nastę-
pujące zasady parkowania: 

1)  wymaga się zachowanie minimalnych ilości 
miejsc parkingowych na działce − wykaz funkcji 
obiektów na działkach, ilości miejsc parkingo-
wych i jednostek odniesienia zawiera tabela  
nr 1: 

 
tabela nr 1 – miejsca parkingowe: 
 

funkcja obiektu ilość miejsc parkingowych jednostka odniesienia 
stacje paliw min. 10 mp – sam. osobowe 

min. 2 mp – sam. cięşarowe 
- 

usługi 1 mp 50 m² pow. uşytkowej 

 
DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych 
w obszarze planu 

Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania  terenu,  w tym  linie  zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem KS 
ustala się następujące parametry kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  od linii rozgraniczających z drogą wojewódz-
ką i gminną – 6 m, 

b)  od linii rozgraniczających terenu z dz. nr 30/19 
– 20 m; 

2)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki bu-
dowlanej – 0,4; 

3)  maksymalna wysokość budynku – 12 m; 

4)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej – 0,30. 

DZIAŁ VI 

Ustalenia końcowe 

§ 15. Ustala się stawkę procentową słuşącą 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 10%. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Świdnicy. 

§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Michał Ossowski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/ 
/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 16 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/ 
/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 16 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Towarowej − Westerplatte 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla 
obszaru połoşonego przy ul. Towarowej − Westerplatte stwierdza się, co następuje: 

1. W trakcie wyłoşenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicz-
nego wglądu i w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłoşenia projektu planu nie zgłoszono uwag  
do projektu planu. 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/ 
/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 16 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stronie gminy 
miejskiej Świdnicy nie wystąpią zobowiązania związane z inwestycjami z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, naleşące do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XLVI/547/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm. ) oraz 
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz.115 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/215/04 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 28 maja 2004r. w sprawie usta-
lenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
gminnych dróg publicznych w granicach admini-
stracyjnych miasta Świdnica w § 5 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1. Za kaşdy dzień zajęcia pasa drogowego, w celu 
o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
zajętego: 

1)  na wydzielone miejsca parkingowe typu ko-
perta, wyznaczone w strefie płatnego parko-
wania, w wysokości − 0,90 zł; 

2)  na wydzielone miejsca parkingowe typu ko-
perta, wyznaczone poza strefą płatnego par-
kowania, w wysokości − 0,45 zł; 

3)  na tymczasowe stoiska handlowe i usługowe 
nie będące obiektami budowlanymi − 0,50 zł; 

4)  na ogródki przed punktami gastronomicznymi 
− 0,15 zł; 

5)  na ekspozycję towarów przed sklepami −  
1,00 zł; 

6)  dla celów organizacji akcji promocyjnych 
o charakterze komercyjnym − 5,00 zł; 

7)  dla celów organizacji akcji promocyjnych 
o charakterze społecznym, pod warunkiem, ze 


