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UCHWAŁA NR LII/331/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania i przekazywania 
uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 
oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572, ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu 
Śląskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Stronie Śląskie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Stronia Śląskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty jej ogłoszenia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady: 
Ryszard Suliński 
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UCHWAŁA NR LIII/1521/10 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 8 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu 

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 późn. zm.1)) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą  
nr XI/231/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
5 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Ko-
mandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocław 
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia  
Nr 7, poz. 203) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Ko-
mandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony 
ulicami Swobodną, Komandorską, Zaolziańską, 
Powstańców Śląskich, przedstawiony na rysunku 
planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały. 

2. W planie nie określa się: 
1)  zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze 

względu na brak takich dóbr kultury współcze-
snej; 

2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych − ze względu na brak 
takich terenów; 

3)  granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów; 

4)  granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów; 

5)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych – ze względu na brak potrzeby wyzna-
czania takich terenów; 

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

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
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1)  akcent architektoniczny – część obiektu bu-
dowlanego, która dzięki swojej formie koncen-
truje uwagę obserwatorów na określonym 
elemencie tego obiektu; 

2)  dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
3)  dominanta – obiekt budowlany lub jego część, 

która koncentruje uwagę obserwatorów ze 
względu na swoją wysokość, wielkość lub wy-
różniającą formę architektoniczną; 

4)  infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
płownicze, telekomunikacyjne oraz inne po-
dobne, a także kabiny telefoniczne i anteny 
oraz inne podobne obiekty; 

5)  kondygnacja naziemna – kondygnacja, której 
nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co 
najmniej z jednej strony budynku, znajduje się 
powyżej poziomu projektowanego lub urzą-
dzonego terenu, a także każda, usytuowana 
nad nią kondygnacja; 

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca fragment terenu, na wyłącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu budowli, li-
nia ta nie dotyczy podziemnych części obiek-
tów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami 
do budynków, elementów odwodnienia, ele-
mentów wystroju elewacji, schodów prowa-
dzących do budynków, pochylni dla niepełno-
sprawnych i innych podobnych elementów 
budynków, których zasięg może być ograni-
czony w ustaleniach planu; 

7)  nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie; 
8)  obiekt wbudowany w budynek – wyodrębnio-

na grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń 
stanowiąca całość funkcjonalną należącą do 
danej kategorii przeznaczenia i znajdująca się 
w budynku, którego co najmniej 70% po-
wierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia 
zaliczone do jednej, innej kategorii przezna-
czenia; 

9)  obowiązująca linia zabudowy – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być usy-
tuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej 
ściany budynku i określonych w ustaleniach 
planu budowli, o ile ustalenia dla terenów nie 
stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść 
i przejazdów bramowych na poziomie terenu; 

10)  obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 
zewnętrznym obrysem na poziomie terenu; 

11)  parking samodzielny jednopoziomowy − jed-
nokondygnacyjna budowla lub budynek prze-
znaczony do przechowywania samochodów; 

12)  parking terenowy otwarty – jednopoziomowe 
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowa-
nie opierające się na gruncie i niebędące ele-
mentem pasa drogowego; 

13)  parking wbudowany – część budowli lub bu-
dynku przeznaczona do przechowywania sa-
mochodów; 

14)  przeznaczenie terenu – obiekty, które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie; 

15)  szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny 
szereg drzew, którego przerwanie jest możli-
we na skrzyżowaniach oraz w miejscach do-
jazdu do terenu; 

16)  teren – część obszaru objętego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
na symbolem; 

17)  trasa rowerowa − czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpiecz-
ny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowe, 
ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice  
w strefach ograniczonej prędkości, ulice 
w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne 
oraz inne podobne; 

18)  wydzielenie wewnętrzne – część terenu ozna-
czona symbolem. 

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1)  granice obszaru objętego planem, tożsame 
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych; 

2)  linie rozgraniczające tereny; 
3)  symbole terenów; 
4)  granice wydzieleń wewnętrznych; 
5)  symbole wydzieleń wewnętrznych; 
6)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7)  obowiązujące linie zabudowy; 
8)  symbole zmiany rodzaju linii zabudowy; 
9)  granice terenu pod budowę obiektów han-

dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2; 

10)  obszar usytuowania dominanty; 
11)  obszary usytuowania akcentów architekto-

nicznych; 
12)  odcinek dojazdu do terenu; 
13)  korytarz usytuowania przejścia i przejazdu; 
14)  korytarz usytuowania ciągu pieszego; 
15)  przejście i przejazd bramowy; 
16)  szpalery drzew. 

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik 
nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 4 do uchwały. 
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§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu: 

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – na-
leży przez to rozumieć budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierający więcej niż 2 miesz-
kania lub zespół takich budynków, a także czę-
ści budynków niemieszkalnych, w których 
znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do 
innej kategorii przeznaczenia; 

2)  mieszkania towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć części budynków niemieszkalnych, 
w których znajdują się nie więcej niż 2 miesz-
kania; 

3)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – nale-
ży przez to rozumieć obiekty czasowego za-
mieszkiwania uczniów, studentów i pracowni-
ków, w tym internaty, bursy, domy studenckie 
i asystenckie, wraz z obiektami towarzyszący-
mi, a także obiekty do nich podobne, nienale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

4)  handel detaliczny małopowierzchniowy A − 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni sprze-
daży nie większej niż 400 m2 oraz punkty 
sprzedaży zakładów, gier losowych oraz lote-
ryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do innej 
kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem 
stacji paliw; 

5)  handel detaliczny małopowierzchniowy B – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m2, ale nie większej niż  
2000 m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu, z wyłączeniem stacji paliw; 

6)  handel detaliczny wielkopowierzchniowy − na-
leży przez to rozumieć obiekty służące sprze-
daży detalicznej, przystosowane do przyjmo-
wania klientów, o powierzchni sprzedaży po-
wyżej 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw; 

7)  gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące dzia-
łalności kateringowej, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

8)  rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, 
kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, krę-
gielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

9)  drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wró-
żek i astrologów, a także obiekty do nich po-

dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

10)  widowiskowe obiekty kultury – należy przez to 
rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale kon-
certowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kaba-
rety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a także obiekty do nich podobne, niena-
leżące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

11)  obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

12)  wystawy i ekspozycje – należy przez to rozu-
mieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

13)  pracownie artystyczne – należy przez to rozu-
mieć pomieszczenia lub budynki wyspecjali-
zowane do potrzeb tworzenia utworów arty-
stycznych, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

14)  obiekty imprez plenerowych – należy przez to 
rozumieć obiekty przystosowane do organi-
zowania imprez poza budynkami, w tym amfi-
teatry wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

15)  biura – należy przez to rozumieć budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działalność 
związaną z zarządzaniem, działaniem organi-
zacji, doradztwem, finansami, ubezpieczenia-
mi, projektowaniem, obsługą nieruchomości, 
wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem 
interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, 
archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, 
reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług 
turystycznych poza udzielaniem noclegów, 
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, in-
formatyką, przygotowywaniem programów 
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem 
przesyłek, administracją, wymiarem sprawie-
dliwości, zarządzaniem obroną narodową, po-
licją, strażą pożarną i służbami ochrony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a także podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach należących do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

16)  obiekty kongresowe i konferencyjne – należy 
przez to rozumieć obiekty kongresowe 
i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

17)  hotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, 
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w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, 
schroniska turystyczne, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

18)  usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, rymar-
skich, fotograficznych, introligatorskich, poli-
graficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-
skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 
pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punk-
ty napraw artykułów użytku osobistego 
i użytku domowego, studia wizażu i odchu-
dzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masa-
żu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania 
przedmiotów ruchomych, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

19)  poradnie medyczne – należy przez to rozumieć 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, za-
kłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodaw-
stwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedycz-
ne, a także obiekty do nich podobne, nienale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

20)  pracownie medyczne – należy przez to rozu-
mieć pracownie diagnostyki medycznej, prote-
tyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie 
ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku 
kostnego, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

21)  obiekty lecznictwa zwierząt; 
22)  obiekty kształcenia dodatkowego – należy 

przez to rozumieć obiekty, w których prowa-
dzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupeł-
niające, w tym kursy i szkolenia, oraz działal-
ność wspomagająca proces nauczania, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, w tym szkoły, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

23)  uczelnie wyższe; 
24)  produkcja drobna – należy przez to rozumieć 

niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, 
lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne 
i tym podobne, w tym obiekty przystosowane 
do przyjmowania klientów, wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

25)  obiekty do parkowania; 
26)  telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną 
i radiową, w tym centrale telefoniczne i radio-
komunikacyjne, stacje bazowe telefonii komór-
kowej, a także obiekty do nich podobne, niena-
leżące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

27)  zieleń parkowa; 
28)  skwery; 
29)  place zabaw; 

30)  terenowe urządzenia sportowe – należy przez 
to rozumieć niekryte urządzenia do uprawia-
nia sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

31)  kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć przekryte w całości lub w części 
urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

32)  ulice; 
33)  place; 
34)  drogi wewnętrzne; 
35)  ciągi piesze; 
36)  ciągi pieszo-rowerowe; 
37)  stacje transformatorowe; 
38)  stacje gazowe; 
39)  urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

40)  urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, 
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

41)  urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu. 
2. Ustala się następujące grupy kategorii prze-

znaczenia terenu: 
1)  usługi I – grupa obejmuje kategorie: 

a)  handel detaliczny małopowierzchniowy B, 
b)  handel detaliczny wielkopowierzchniowy, 
c)  rozrywka; 

2)  usługi II – grupa obejmuje kategorie: 
a)  handel detaliczny małopowierzchniowy A, 
b)  gastronomia, 
c)  drobne usługi rozrywki, 
d)  pracowanie artystyczne, 
e)  biura, 
f)  hotele, 
g)  usługi drobne, 
h)  poradnie medyczne, 
i)  pracownie medyczne, 
j)  obiekty kształcenia dodatkowego, 
k)  uczelnie wyższe, 
l)  produkcja drobna; 

3)  usługi III − grupa obejmuje kategorie: 
a)  widowiskowe obiekty kultury, 
b)  obiekty upowszechniania kultury, 
c)  wystawy i ekspozycje, 
d)  obiekty kongresowe i konferencyjne, 
e)  kryte urządzenia sportowe; 

4)  zieleń urządzona – grupa obejmuje kategorie: 
a)  zieleń parkowa, 
b)  skwery, 
c)  place zabaw; 
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5)  infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kate-
gorie: 
a)  obiekty do parkowania, 
b)  place, 
c)  drogi wewnętrzne, 
d)  ciągi pieszo-rowerowe; 

6)  urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 
obejmuje kategorie: 
a)  stacje transformatorowe, 
b)  stacje gazowe, 
c)  urządzenia wodociągowe, 
d)  urządzenia kanalizacyjne, 
e)  urządzenia telekomunikacyjne. 

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń  
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W ramach przeznaczenia: 
1)  poradnie medyczne − nie dopuszcza się stacji 

dializ, zakładów rehabilitacji leczniczej oraz sta-
cji krwiodawstwa; 

2)  pracownie medyczne − nie dopuszcza się ban-
ków krwi, organów i szpiku kostnego. 

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ukształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów: 

1)  tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi 2U/MW, 3U oraz wydzielenie wewnętrzne 
A na terenie 1MW stanowią obszar zabudowy 
śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie; 

2)  zakazuje się wolno stojących nośników rekla-
mowych; 

3)  dopuszcza się lokalizowanie wolno stojących 
obiektów służących informacji o obiektach hi-
storycznych i informacji turystycznej, z za-
strzeżeniem pkt 4; 

4)  wymiar pionowy obiektów, o których mowa 
w pkt 3, mierzony od poziomu terenu do ich 
najwyższego punktu, nie może być większy niż 
2,6 m; 

5)  zakazuje się wolno stojących anten i ich kon-
strukcji wsporczych oraz konstrukcji stacji ba-
zowych telefonii komórkowej; 

6)  urządzenia techniczne niebędące urządzenia-
mi budowlanymi i antenami wraz z ich kon-
strukcjami wsporczymi: 

a)  usytuowane powyżej najwyższej kondygna-
cji dopuszcza się wyłącznie jako osłonięte, 

b)  nie mogą być usytuowane na elewacjach 
budynków; 

7)  anteny wraz z ich konstrukcją wsporczą do-
puszcza się wyłącznie: 
a)  na terenach 1MW i 2U/MW – na dachach 

i elewacjach budynków, o ile ustalenia dla 
terenów nie stanowią inaczej, 

b)  na terenie 3U − na dachach budynków,  
z zastrzeżeniem pkt 8; 

8)  wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją 
wsporczą zamocowaną: 
a)  na dachu budynku - mierzony od poziomu 

dachu tego budynku przy tej konstrukcji do 
jej najwyższego punktu nie może być więk-
szy niż 5 m, 

b)  na elewacji budynku – mierzony od najniż-
szego poziomu zamocowania nie może być 
większy niż 1,5 m; 

9)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej: 
a)  25 % powierzchni działki budowlanej zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b)  0% lub więcej powierzchni działki budow-

lanej o przeznaczeniu innym niż zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

10)  na terenach 2U/MW i 3U poza zasadami usytu-
owania budynku określonymi w przepisach od-
rębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku 
zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub 
drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką 
budowlaną bezpośrednio przy tej granicy; 

11)  obiekty o wysokości 100 m i więcej powyżej 
poziomu terenu podlegają zgłaszaniu do wła-
ściwych organów nadzoru nad lotnictwem 
cywilnym i wojskowym oraz oznakowaniu ja-
ko przeszkody lotnicze. 

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania środowiska i krajo-
brazu oraz ochrony przyrody: 
1)  na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni; 
2)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MW należy do terenów w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 
w zakresie ochrony przed hałasem. 

§ 8. W odniesieniu do budynku przy ulicy Po-
wstańców Śląskich 22, wpisanego do rejestru za-
bytków decyzją nr 493/Wm z dnia 28.09.1992 r., 
z robót budowlanych nie polegających na rozbiór-
ce i remoncie, dopuszcza się przebudowę z zacho-
waniem formy architektonicznej budynku. 

§ 9. 1. Ustala się strefę ochrony konserwator-
skiej dotyczącą zabytków archeologicznych na 
całym obszarze objętym planem. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, przy reali-
zacji prac ziemnych należy przeprowadzić badania 
archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

§ 10. Wyznacza się granice obszaru rehabilita-
cji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicz-
nej, tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 
1MW. 

§ 11. Wyznacza się granice terenu pod budo-
wę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 12. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące zasad scalania i podziału nieruchomości: 
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1)  dopuszcza się podział oraz scalanie i podział 
nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2)  dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej 
wyłącznie z bezpośrednim dostępem do drogi 
publicznej lub wewnętrznej. 

§ 13. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące parkowania pojazdów: 
1)  obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczególnym 
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej 
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wskaźnikami: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– 0,9 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 
b)  dla zabudowy zamieszkiwania zbiorowego – 

10 miejsc postojowych na 100 miejsc użyt-
kowych, 

c)  dla handlu detalicznego wielkopowierzch-
niowego – 18 miejsc postojowych na  
1000 m2 powierzchni sprzedaży, 

d)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego B i małopowierzchniowego A – 18 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
sprzedaży, 

e)  dla gastronomii, rozrywki, obiektów upo-
wszechniania kultury – 13 miejsc postojo-
wych na 100 m2powierzchni użytkowej, 

f)  dla obiektów kształcenia dodatkowego − 10 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, 

g)  dla widowiskowych obiektów kultury – 10 
miejsc postojowych na 100 miejsc dla widzów, 

h)  dla biur i obiektów kongresowych i konfe-
rencyjnych – 15 miejsc postojowych na  
1000 m2 powierzchni użytkowej, 

i)  dla uczelni wyższych – 20 miejsc postojo-
wych na 100 stanowisk pracy i miejsc użyt-
kowych dla studentów, 

j)  dla krytych urządzeń sportowych – 15 miejsc 
postojowych na 100 miejsc dla użytkowni-
ków lub miejsc dla widzów, 

k)  dla poradni medycznych i pracowni me-
dycznych – 10 miejsc postojowych na  
1000 m2 powierzchni użytkowej, 

2)  miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
należy usytuować na terenie i działce budowla-
nej, na których usytuowany jest obiekt, któremu 
te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inaczej; 

3)  parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne. 

§ 14. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące systemów infrastruktury technicznej: 
1)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną; 
2)  zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie 

z sieci wodociągowej; 
3)  odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną; 
4)  sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza się 

wyłącznie jako podziemne. 

§ 15. Następujące tereny ustala się jako obsza-
ry przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ/1, 
1KDZ/2. 

§ 16. Określa się wysokość stawki procentowej, 
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla: 
1)  terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 3U na 30%; 
2)  terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 1MW i 2U/MW na 3%; 
3)  terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 1KDZ/1, 1KDZ/2 na 0,1%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MW ustala się przeznaczenie: 

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego; 
3)  handel detaliczny małopowierzchniowy A; 
4)  gastronomia; 
5)  drobne usługi rozrywki; 
6)  pracownie artystyczne; 
7)  usługi drobne; 
8)  poradnie medyczne; 
9)  pracownie medyczne; 

10)  zieleń urządzona; 
11)  terenowe urządzenia sportowe; 
12)  kryte urządzenia sportowe; 
13)  infrastruktura drogowa; 
14)  telekomunikacja; 
15)  urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  wymiar pionowy budynku, mierzony od pozio-

mu terenu do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie może 

być mniejszy niż 10 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 20 m; 
2)  ustalenie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, nie do-

tyczy krytych urządzeń sportowych; 
3)  w wydzieleniu wewnętrznym A obiekty do par-

kowania dopuszcza się wyłącznie: 
a)  na kondygnacjach podziemnych, 
b)  na pierwszej kondygnacji naziemnej, 
c)  jako parkingi terenowe otwarte; 

4)  nie dopuszcza się anten wraz z ich konstrukcją 
wsporczą na elewacjach budynków od strony 
ulicy Komandorskiej; 

5)  urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza 
się wyłącznie jako podziemne lub w budynkach, 
w których inne kategorie przeznaczenia terenu 
zajmują co najmniej 70% powierzchni całkowi-
tej budynku. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1)  dojazd do terenu, poza wydzieleniem we-

wnętrznym A, dopuszcza się wyłącznie od ulicy 
Komandorskiej; 

2)  dojazd do wydzielenia wewnętrznego A do-
puszcza się wyłącznie od terenu 1KDZ/1, 1KDZ/2 
i ulicy Komandorskiej. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U/MW ustala się następujące 
przeznaczenie: 
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1)  usługi II; 
2)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
3)  mieszkania towarzyszące; 
4)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego; 
5)  wystawy i ekspozycje; 
6)  obiekty lecznictwa zwierząt; 
7)  zieleń urządzona; 
8)  kryte urządzenia sportowe; 
9)  telekomunikacja; 

10)  infrastruktura drogowa; 
11)  urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  wymiar pionowy budynku w wydzieleniu we-

wnętrznym A, mierzony od poziomu terenu do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie może 

być mniejszy niż 25 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 40 m; 
2)  wymiar pionowy budynku w wydzieleniu we-

wnętrznym B, mierzony od poziomu terenu do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie może 

być mniejszy niż 10 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być większy niż 20 m; 
3)  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do-

puszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kon-
dygnacji naziemnej; 

4)  obowiązuje akcent architektoniczny w obszarze 
usytuowania akcentu architektonicznego; 

5)  nie dopuszcza się anten wraz z ich konstrukcją 
wsporczą od strony terenu 1KDZ/2 i ulicy Zaol-
ziańskiej; 

6)  w miejscu wskazanym na rysunku planu obo-
wiązuje przejście i przejazd bramowy o szero-
kości w świetle co najmniej 5 m i wysokości 
w świetle nie mniejszej niż 4,20 m; 

7)  urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza 
się wyłącznie jako podziemne lub w budynkach, 
w których inne kategorie przeznaczenia terenu 
zajmują co najmniej 70% powierzchni całkowi-
tej budynku. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

ulicy Zaolziańskiej; 
2)  obowiązują miejsca postojowe dla rowerów co 

najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następu-
jącymi wskaźnikami: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– 0,4 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 
b)  dla biur – 0,8 miejsca postojowego na  

100 m2 powierzchni użytkowej; 
3)  obowiązuje ciąg pieszy o szerokości co najmniej 

3 m łączący teren 1KDZ/2 ze wschodnią granicą 
terenu 2U/MW, usytuowany w korytarzu przed-
stawionym na rysunku planu. 

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3U ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1)  usługi I; 
2)  usługi II; 
3)  usługi III; 
4)  mieszkania towarzyszące; 
5)  zieleń urządzona; 
6)  telekomunikacja; 
7)  infrastruktura drogowa; 
8)  urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1)  wymiar pionowy budynku w wydzieleniach 
wewnętrznych A i F, mierzony od poziomu te-
renu do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być mniejszy niż 9 m, z zastrzeżeniem 
pkt 2, 

b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 55 m; 

2)  na obszarze usytuowania dominanty wymiar 
pionowy budynku mierzony od poziomu tere-
nu do najniższego punktu pokrycia dachu nie 
może być mniejszy niż 40 m; 

3)  na nie więcej niż 70% powierzchni obszaru 
usytuowania dominanty, ustalenia pkt 1 i 2 nie 
obowiązują, a wymiar pionowy budynku, mie-
rzony od poziomu terenu do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być mniejszy niż 90 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 100 m; 
4)  ustalenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków; 
5)  w wydzieleniu wewnętrznym A dopuszcza się 

nadwieszenie części budynku nad obiektem 
wpisanym do rejestru zabytków; 

6)  wymiar pionowy budynku w wydzieleniu we-
wnętrznym B, mierzony od poziomu terenu 
do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być mniejszy niż 15 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 25 m; 
7)  na nie więcej niż 70% powierzchni wydzielenia 

wewnętrznego B, ustalenie pkt 6 nie obowią-
zuje, a wymiar pionowy budynku, mierzony 
od poziomu terenu do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być mniejszy niż 25 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 55 m; 
8)  na nie więcej niż 60% długości nieprzekraczal-

nej linii zabudowy od północnej strony wy-
dzielenia wewnętrznego B dopuszcza się co 
najmniej dwa nadwieszenia części budynku 
nad terenem 1KDZ/1 w taki sposób, aby dla 
każdego z nich: 
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a)  najniższy punkt znajdował się na wysokości 
nie mniejszej niż 5 m, 

b)  najwyższy punkt znajdował się na wysoko-
ści nie większej niż 55 m, 

c)  najdalej wysunięty punkt w kierunku pół-
nocnym od południowej linii rozgraniczają-
cej teren 1KDZ/1 znajdował się co najwyżej 
6 m od tej linii; 

d)  długość nie była większa niż 24 m a odle-
głość pomiędzy nimi nie mniejsza niż 8 m; 

9)  wymiar pionowy budynku w wydzieleniu we-
wnętrznym C, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 15 m; 

10)  wymiar pionowy budynku w wydzieleniu we-
wnętrznym D, mierzony od poziomu terenu do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być mniejszy niż 25 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 40 m; 
11)  wymiar pionowy budynku w wydzieleniu we-

wnętrznym E, mierzony od poziomu terenu 
do: 
a)  najniższego punktu pokrycia dachu nie mo-

że być mniejszy niż 10 m, 
b)  najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 20 m; 
12)  w wydzieleniu wewnętrznym F dopuszcza się 

obiekty handlu o powierzchni sprzedaży nie 
większej niż 4000 m2; 

13)  liczba kondygnacji naziemnych budynków, 
w których znajdują się obiekty handlu deta-
licznego wielkopowierzchniowego nie może 
być mniejsza niż 3 na co najmniej 80% ich ob-
szaru zabudowanego; 

14)  liczba kondygnacji naziemnych budynków, 
w których znajdują się obiekty handlu deta-
licznego małopowierzchniowego B nie może 
być mniejsza niż 2 na co najmniej 50% ich ob-
szaru zabudowanego; 

15)  ustalenie, o którym mowa w pkt 13 nie doty-
czy obiektu wpisanego do rejestru zabytków; 

16)  w pasie 14 m od obowiązujących i nieprzekra-
czalnych linii zabudowy, od strony terenów 
1KDZ/1 i 1KDZ/2 w ramach biur, na pierwszej 
kondygnacji naziemnej nie dopuszcza się dzia-
łalności związanych z doradztwem, finansami 
i ubezpieczeniami; 

17)  obowiązuje akcent architektoniczny w obsza-
rze usytuowania akcentu architektonicznego; 

18)  obowiązuje dominanta architektoniczna  
w obszarze usytuowania dominanty; 

19)  urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne lub w bu-
dynkach, w których inne kategorie przezna-
czenia terenu zajmują co najmniej 70% po-
wierzchni całkowitej budynku. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od: 

a)  terenu 1KDZ/1 na odcinku wskazanym na ry-
sunku planu nie więcej niż dwoma włączenia-
mi, 

b)  terenu 1KDZ/2, z zastrzeżeniem pkt 2, 

c)  ulicy Komandorskiej na odcinku przylegania 
tego terenu do tej ulicy, 

d)  ulicy Zaolziańskiej poprzez teren 2U/MW; 
2)  dojazd od terenu 1KDZ/2, na odcinku od granicy 

terenu 2U/MW do obiektu wpisanego do reje-
stru zabytków dopuszcza się nie więcej niż jed-
nym włączeniem; 

3)  w korytarzu usytuowania przejścia i przejazdu 
wskazanym na rysunku planu obowiązuje przej-
ście i przejazd o szerokości w świetle nie mniej-
szej niż 3,6 m i wysokości w świetle nie mniej-
szej niż 4,2 m; 

4)  miejsca postojowe, o których mowa w § 13  
pkt 1, dopuszcza się sytuować wyłącznie na te-
renie i działce budowlanej, na których usytu-
owany jest obiekt, któremu te miejsca towarzy-
szą oraz na terenie 1MW w granicach wydziele-
nia wewnętrznego A; 

5)  obowiązują miejsca postojowe dla rowerów co 
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następu-
jącymi wskaźnikami: 
a)  dla biur – 0,8 miejsca postojowego na  

100 m2 powierzchni użytkowej, 
b)  dla handlu detalicznego wielkopowierzch-

niowego − 1 miejsce postojowe na 100 m2 

powierzchni sprzedaży, 
c)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego B – 3 miejsca postojowe na 100 m2 

powierzchni sprzedaży. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDZ/1 ustala się przeznaczenie: 
1)  ulice; 
2)  obiekty do parkowania; 
3)  telekomunikacja; 
4)  usługi I; 
5)  usługi II; 
6)  usługi III. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1)  obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2)  obowiązują obustronne chodniki; 
3)  obowiązuje trasa rowerowa; 
4)  obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskaza-

nym na rysunku planu; 
5)  obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie 

jako parkingi terenowe otwarte, z zastrzeżeniem 
pkt 6; 

6)  obiekty, o których mowa w pkt 5, dopuszcza się 
wyłącznie jako tymczasowe na okres nie dłuższy 
niż 15 lat od dnia wejścia w życie planu; 

7)  usługi I, usługi II, usługi III dopuszcza się wy-
łącznie w nadwieszeniach części budynku usy-
tuowanego na terenie 3U, o których mowa  
w § 19 ust 2 pkt 8. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDZ/2 ustala się przeznaczenie: 
1)  ulice; 
2)  urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowani terenu: 
1)  obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2)  obowiązują obustronne chodniki; 
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3)  obowiązuje trasa rowerowa; 
4)  obowiązuje torowisko tramwajowe; 
5)  obowiązują obustronne szpalery drzew na od-

cinkach wskazanych na rysunku planu. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 22. Traci moc uchwała nr XVII/529/00 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2000 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia 
Świdnickiego we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolno-

śląskiego Nr 12, poz. 219) na obszarze objętym 
planem. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Wrocławia. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Jacek Ossowski 

______________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803,  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/ 
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 8 lipca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/ 
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Wrocławia 

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą  
nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), ze 
zmianą przyjętą uchwałą nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/ 
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we 
Wrocławiu wniesionych przez: 

1. Arkadiusza Ludwikowskiego reprezentującego Michała Koselę pismem w dniu 16 czerwca  
2010 roku, w zakresie dotyczącym: 
1)  zmiany projektu planu poprzez usytuowanie południowej linii rozgraniczającej ul. Swobodną, tj. ob-

szar oznaczony w projekcie rysunku planu jako 1KDZ/1 w odległości 30 m od linii północnej; 
2)  umieszczenia w linii rozgraniczającej, o której mowa w lit. a, nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

z możliwością nadwieszenia części budynku ponad terenem 1KDZ/1 celem umożliwienia utworzenia 
podcieni, podobnie jak to dopuszcza zapis § 17 ust. 2 projektu planu; 

3)  usunięcia wewnętrznych, nieprzekraczalnych linii zabudowy na obszarze oznaczonym symbolem 3U; 
4)  likwidacji oznaczenia „korytarz usytuowania przejścia i przejazdu” usytuowanego w pn. zach. części 

obszaru 3U; 
5)  znacznego zmniejszenia wskaźników dotyczących miejsc postojowych dla rowerów dla terenu 3U; 
6)  objęcia szczególnymi zasadami ochrony budynku oznaczonego na rysunku planu jako ujęty 

w gminnej ewidencji zabytków, położonego na zapleczu budynku przy ul. Powstańców Śląskich 22. 
2. Develo Sp. z o.o. pismem w dniu 16 czerwca 2010 roku, w zakresie dotyczącym: 

1)  obniżenia wysokości minimalnej zabudowy na styku z istniejącym budynkiem Szkoły Teatralnej do 
wysokości gzymsu budynku zabytkowego; 

2)  uzupełnienia zakresu prac budowlanych w § 8 w odniesieniu do budynku wpisanego do rejestru za-
bytków o rozbudowę obiektu oraz zachowanie formy architektonicznej wyłącznie dla fasady fronto-
wej oraz fasad bocznych; 

3)  dopuszczenia w § 17 ust. 1, dotyczącym przeznaczenia terenu 1MW, handlu detalicznego małopo-
wierzchniowego B; 

4)  ustalenia dla terenu 1MW wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 0.15; 
5)  zwiększenia minimalnej szerokości przejazdu do 6.0 m, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 3; 
6)  dopuszczenia w § 19 ust. 2 pkt 12 w wydzieleniu wewnętrznym F lokalizowania handlu o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2 bez ograniczania go do 4000 m2; 
7)  skorygowania na rysunku planu obszaru handlu wielkopowierzchniowego powyżej 2000 m2; 
8)  zmiany ustaleń w § 19 ust. 3 pkt 5 dotyczących miejsc postojowych dla rowerów; 
9)  usunięcia zapisu o nie dopuszczaniu na pierwszej kondygnacji nadziemnej działalności związanych 

z doradztwem, finansami i ubezpieczeniami. 
3. Jarosława Mularczyka reprezentującego firmę CLA INVEST pismem w dniu 8 czerwca 2010 roku 

dotyczącej: 
1)  zwiększenia wymiarów minimalnych przejazdu bramowego od strony ulicy Zaolziańskiej do mini-

malnej szerokości 10 m i minimalnej wysokości 4.80 m; 
2)  likwidacji korytarza usytuowania ciągu pieszego. 

4. Jakuba Rozmuskiego reprezentującego firmę Chachaj Rozmuski Architekci występującego 
w imieniu Zakładów Poligraficzno-Kartoniarskich „Introdruk” Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu, pismem 
w dniu 27 maja 2010 roku dotyczącej ustalenia w § 18 ust. 2 pkt 2 wymiaru pionowego budynku 
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w wydzieleniu wewnętrznym B, mierzonego od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu 
jako nie większy niż 25 m. 

5. Grażynę Aleksandrowicz, Jarosława Andrzejewskiego, Iwonę Andrzejewską, Łukasza Andrzejew-
skiego, Bogumiła Barana, Danutę Barską, Annę Bąk, Krystynę Białorucką, Annę Będkowską, Macieja 
Będkowskiego, Władysława Bienkiewicza, Mariana Boguckiego, Zdzisława Boguckiego, Tadeusza Bo-
rowskiego, Agnieszkę Bosacką, Krystynę Bosacką, Mariusza Bosackiego, Stanisława Bosackiego, Micha-
ła Bulzackiego, Hannę Burzyńską, Bożenę Bytner, Krzysztofa Ciebienia, Antoniego Cijkowicza, Krzysztofa 
Chmieleckiego, Bronisława Choroszego, Danutę Chrobot, Jarosława Chrobota, Stanisława Czernielew-
skiego, Jacka Czernielewskiego, Eleonorę Domeradzką, Krystynę Dominik, Piotra Drozdowskiego, Iwonę 
Dudek, Martę Dudek, Tadeusza Dyrek, Lucynę Dyrek, Annę Dzido, Czesława Dziubińskiego, Piotra Ficka, 
Krystynę Filę, Marka Foriasza, Mariusza Frankiewicza, Tadeusza Frankowskiego, Halinę Gawrysiuk, 
Agnieszkę Gierczak, Adama Gierczaka, Jadwigę Głowę, Teresę Godziebę, Władysława Golanko, Kata-
rzynę Gonerę, Jerzego Górskiego, Agnieszkę Górską, Marię Górską, Marcina Górkę, Dawida Grabskiego, 
Jana Grawiczyna, Jana Grawżyn, Lucynę Grawżyn, Jolantę Grużewską, Marię Guzek, Ryszarda Haniec-
kiego, Andrzeja Izdebskiego, Stanisława Iłowa, Danutę Jabłońską, Annę Januk, Jadwigę Jedut, Helenę 
Jończyk, Jana Kachny, Wiesławę Kalińską, Artura Kamińskiego, Stanisława Kaszyckiego, Janusza Ka-
zienko, Jerzego Kędziora, Jana Kempę, Kamilę Kocik, Izabelę Kocik, Janinę Kocur, Halinę Kolesińską, 
Marlenę Korcz, Hannę Korzybską, Janusza Korzybskiego, Beatę Kot, Annę Kowalską, Arkadiusza Kowal-
skiego, Marię Kowalską, Marię Krasińską, Krystynę Krasińską-Sapa, Grażynę Kraszowską, Beatę Kraw-
czyk, Julię Krawczyk, Tadeusza Krawczyk, Kamila Krota, Wiesława Kulawiaka, Jana Krystek, Marię Kry-
stek, Jana Krzemienia, Marcina Krzesia, Grażynę Kuczaj, Michała Kuliberdę, Stanisława Kurpińskiego, 
Krystynę Kwapisiewicz, Krzysztofa Kwaśniaka, Mariannę Kwolek, Jana Leję, Matyldę Leję, Leokadię Leję, 
Antoniego Lisa, Pawła Loręca, Zdzisława Łamacza, Wojciecha Łącznego, Justynę Łączną, Annę Łozę, 
Jadwigę Łyszkiewicz, Zdzisława Łyszkiewicza, Jana Malinę, Danutę Martin, Ewę Marszałek, Mateusza 
Marszałka, Dagmarę Marszałek, Marka Mazura, Barbarę Mendakiewicz, Arletę Mędrek, Annę Mielniczuk, 
Ryszarda Moryca, Mariusza Mrzygłoda, Walentynę Mularczyk, Stanisława Mularczyka, Agnieszkę Myr-
dzio, Zdzisława Nawrockiego, Wandę Paulinę Nawrocką, Krystynę Nęcką, Zbigniewa Nęckiego, Jerzego 
Niedźwieckiego, Aleksandra Nowaka, Bogdana Nowaka, Kazimierę Oliwę, Ludmiłę Olszewską, Agniesz-
kę Ospacz, Annę Paciejewską, Jerzego Paciejewskiego, Mariana Palucha, Annę Popielas, Andrzeja Pre-
der, Henrykę Preder, Dariusza Przebierałę, Jerzego Przybyłowicza, Teresę Przybyłowicz, Aleksandrę 
Przybyłowicz, Henryka Pytko, Marię Ratuszną, Józefa Rosiaka, Jolantę Rozkof, Hannę Różnowicz, Ry-
szarda Rudko, Irenę Rządkowską, Antoniego Sałaj, Antoniego Sapę, Dariusza Sapę, Gizelę Sapę, Halinę 
Siemieną, Tadeusza Siemienę, Irenę Sikorę, Krzysztofa Skurę, Mariana Soćko, Martę Stahl, Macieja 
Stahla, Zofię Stawicką, Mieczysława Stempina, Irenę Stiller, Ilonę Strugielską, Agatę Suchy, Sławomira 
Susz, Agatę Szczepaniak, Bogumiła Szczepaniak, Lesława Szmołdę, Pawła Szmołdę, Petronelę Szmołdę, 
Leokadię Szymańską, Zdzisława Szymańskiego, Aldonę Szymanowską, Annę Ścieżkę, Mariusza Ślazyka, 
Bronisława Śliwińskiego, Michała Tołkina, Dorotę Tołkin, Wiktora Tołkina, Pawła Tomczyka, Danutę 
Tomczyk, Barbarę Wanat, Małgorzatę Wasilewską, Witolda Wasilewskiego, Wiesława Wasilewskiego, 
Halinę Wasilewską, Grażynę Wasilewską, Adama Wawrzyniaka, Marka Wąska, Janinę Wesołowską, To-
masza Wesołowskiego, Jana Wesołowskiego, Sabinę Wieczorek, Krzysztofa Wieczorka, Beatę Wi-
śniewską, Jacka Wiśniewskiego, Pawła Włodarczyka, Wojciecha Wojmina, Tadeusza Wosinka, Teresę 
Woźniakowską, Karolinę Wójtowicz, Tomasza Wróblewskiego, Alicję Zacharczuk, Wiesława Zagrodnika, 
Pawła Zakrzewskiego, Anetę Zarębę, Roberta Zuchowicza, Wiesława (nazwisko nieczytelne), pismami 
w dniach 15 i 16 czerwca 2010 roku dotyczących: 

1)  skorygowania zapisu w § 17 ust. 3 pkt 2, dotyczącego zasad dojazdu do wydzielenia wewnętrznego 
A na terenie 1MW; 

2)  skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na te-
renie 1MW; 

3)  zniesienia na terenie 1MW minimalnego wskaźnika parkingowego dla zabudowy istniejącej; 
4)  przyjęcia minimalnej wartości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie 1MW wyłącznie 

dla budynków nowoprojektowanych; 
5)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U; 
6)  wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istnie-

jącego wjazdu na parking ogólny Epi; 
7)  przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania tere-

nu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrz-
nymi B i C na terenie 3U; 

8)  dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem 
wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej; 

9)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towa-
rzyszących obiektom na terenie 3U; 
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10)  wykreślenia zapisów z § 19 ust. 2 pkt 5 i 8, dotyczących dopuszczenia nadwieszeń nad obiektem 
wpisanym do rejestru zabytków i nad terenem 1KDZ/1; 

11)  uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko istniejącego na terenie 3U, w wydzieleniu 
wewnętrznym E skażenia materiałem radioaktywnym powstałym na skutek wycieku izotopu pro-
mieniotwórczego. 
6. Martę Adamcewicz, Franciszka Balcera, Krystynę Balcer, Halinę Balcerak, Jana Bartczyszyna, Je-

rzego Bieńka, Aleksandrę Bigos, Mariana Bigos, Krystynę Biniewicz, Stanisławę Bogdańską, Małgorzatę 
Bożek, Marię Bralkowską-Damian, Marcina Branię, Janinę Brechun, Joannę Brechun, Magdalenę Brożek, 
Kamilę Cader, Janinę Chirowską, Marię Choromońską, Jolantę Chrobot, Mirosława Chrobot, Marię Ci-
chą, Iwonę Czarnochę, Ewę Czyżewską-Zając, Dawida Czyżewskiego, Andrzeja Dąbrowskiego, Marka 
Damielaka, Agnieszkę Demichowicz, Emilię Drozdowską, Elżbietę Felińczak, Bolesława Filaka, Janinę 
Filipiak, Ewę Gajdę, Mariannę Gałę, Józefa Gancarza, Różę Garsztkę, Henryka Gawrońskiego, Lesława 
Gąsiorowskiego, Aldonę Gehrmann, Franciszka Gospodarczyka, Mieczysława Górala, Teresę Gosławską, 
Lechosława Gosławskiego, Stanisława Grudzikiewicza, Jakuba Grudniewskiego, Janinę Jabłońską, Bog-
dana Jabłońskiego, Janinę Jahl, Józefę Jakszto, Stefana Jakszto, Barbarę Janisiów, Antoniego Janysa, 
Bartłomieja Jaworowskiego, Danutę Jaworowską, Zdzisława Jaworowskiego, Wojciecha Jopkiewicza, 
Iwonę Józefowską, Elżbietę Kaczmarczyk, Ryszarda Kaczmarczyka, Zbigniewa Kasprzaka, Bogumiłę Kob-
rzyniecką, Grzegorza Kopacza, Krystynę Kossowską, Jana Kowala, Grażynę Kowalską, Henrykę Kowal-
ską, Jadwigę Kozaczenko, Dominikę Krause, Edwarda Krakowiana, Marię Krawczyk, Witolda Krawczyka, 
Irenę Krawiec, Bogusława Kubika, Sabinę Kubik, Stefana Kubzdelę, Adelę Kuc, Magdalenę Kuriatę-
Kordek, Antoniego Kuriatę, Zdzisławę Kuriatę, Stanisława Kuźbika, Felicjana Lenarta, Dariusza Ligne, 
Leona Lisieckiego, Annę Łabińską, Katarzynę Łamarz-Malec, Radosława Łapczyńskiego, Stanisławę Ła-
skę, Kazimierza Łaskiego, Barbarę Łyszczyk, Stanisławę Maciejewską, Michała Malinowskiego, Pawła 
Malinowskiego, Witolda Malinowskiego, Krystynę Marek, Krzysztofa Marka, Władysławę Martynowicz, 
Krystynę Michalak, Zbigniewa Michalaka, Kazimierza Mikołejko, Władysławę Mikraszewską, Alfonsa 
Mikucia, Danutę Mikuś, Alicję Mironiską, Lidię Młodzianowską, Cecylię Morawiec, Grzegorza Morawca, 
Zofię Moraś, Andrzeja Możdżyńskiego, Eugenię Mroczyńską, Annę Naumowicz-Olferda, Stefanię Nawo-
jowską, Liliannę Nawrocką, Alinę Nocuń, Barbarę Olejniczak, Renatę Orlik, Janinę Ostrowską, Elżbietę 
Otorowską, Danutę Paryżak, Iwonę Pasterkiewicz, Katarzynę Pawlik, Joannę Pichowicz, Martę Piekarz, 
Piotra Piekarza, Jerzego Pielę, Bogusława Pietkiewicza, Mariolę Plutę, Annę Polańską, Zbigniewa Po-
morskiego, Ryszarda Popowicza, Mariolę Porys, Zygmunta Przebierałę, Ewę Pyrek, Marię Remdejko, 
Jana Rogińskiego, Andrzeja Rozenka, Józefa Rzepeckiego, Mariannę Salnikow, Halinę Samolewicz, Ka-
zimierza Segierskiego, Bogdana Skibniewskiego, Eugeniusza Smolińskiego, Urszulę Sokołowską, Bo-
gumiłę Sperling, Marka Sperlinga, Bronisławę Staniec, Zbigniewa Stańca, Władysława Stańca, Stani-
sława Stolarczyka, Krzysztofa Piotra Szczepanika, Annę Szczepuch, Andrzeja Szczukę, Krystynę Szkutnik, 
Jacka Szymańskiego, Agnieszkę Szymczyk, Jacka Szymczyka, Jędrzeja Śnieżka, Józefa Śnieżka, Ryszar-
da Tarnowskiego, Adama Trąbkę, Agnieszkę Trojanowską, Mieczysława Troninę, Krystynę Waluśkie-
wicz, Krystynę Wdowczyk, Irenę Welk, Emilię Winczurę, Urszulę Wojnicką, Bogdana Wołoszczuka, Tere-
sę Wołoszczuk, Henryka Woszczyka, Dawida Wróblewskiego, Władysława Wróblewskiego, Zofię Wrób-
lewską, Krzysztof Wylęgałę, Donatę Wystrychowską, Jolantę Zaborowską, Grażynę Zając, Krystynę Zię-
bę, Małgorzatę Ziobro, Wandę Zyk, Annę Żebrowską, Leona Żurawskiego, pismami w dniu 15 czerwca 
2010 roku dotyczących: 

1)  skorygowania zapisu w § 17 ust. 3 pkt 2, dotyczącego zasad dojazdu do wydzielenia wewnętrznego 
A na terenie 1MW; 

2)  skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na te-
renie 1MW; 

3)  skorygowania zapisu zniesienia na terenie 1MW minimalnego wskaźnika parkingowego dla zabu-
dowy istniejącej; 

4)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U; 
5)  wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istnie-

jącego wjazdu na parking ogólny Epi; 
6)  przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania tere-

nu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrz-
nymi B i C na terenie 3U; 

7)  dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem 
wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej; 

8)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towa-
rzyszących obiektom na terenie 3U; 

9)  wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U wzdłuż terenu 1KDZ/1 jako kontynu-
acji linii zabudowy MPZP dla Centrum Południowego; 
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10)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 2 pkt 3, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na 
obszarze sytuowania dominanty; 

11)  uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko istniejącego na terenie 3U, w wydzieleniu 
wewnętrznym E skażenia materiałem radioaktywnym powstałym na skutek wycieku izotopu pro-
mieniotwórczego. 
7. Wandę Bańską, Tomasza Bańskiego, Mariolę Czymbor, Wiesława Dmytrowicza, Małgorzatę Frąc-

kowiak, Monikę Gajec, Danutę Gigiel, Joannę Gigiel, Karolinę Gigiel-Korbasiewicz, Lucjana Gigiel, To-
masza Gigiel, Kazimierza Gigiel, Andrzeja Grabiec, Pawła Grzegorskiego, Janusza Juszczaka, Piotra Kieł-
basę, Zbigniewa Kleszcza, Krzysztofa Krynke, Marię Małek, Pawła Obszarnego, Barbarę Omilanowską, 
Iwonę Pomianek, Witolda Siestrzeńcewicz, Wojciecha Simca, Sebastiana Skrabota, Marcina Snochę, 
Annę Sysło, Wojciecha Walczaka, pismami w dniu 15 czerwca 2010 roku dotyczących: 

1)  skorygowania zapisu w § 2 pkt 6, dotyczącego definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy lub wpro-
wadzenia podanej definicji dla odcinka linii nieprzekraczalnej występującej w obrębie wydzielenia 
wewnętrznego C; 

2)  określenia maksymalnego wysunięcia poza nieprzekraczalną linię zabudowy występującą w obrębie 
wydzielenia wewnętrznego C elementów budynków, które, zgodnie z definicją nie są prze z nią 
ograniczane; 

3)  skorygowania zapisu w § 17 ust. 3 pkt 2, dotyczącego zasad dojazdu do wydzielenia wewnętrznego 
A na terenie 1MW; 

4)  skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na te-
renie 1MW; 

5)  przyjęcia minimalnej liczby miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na te-
renie 1MW wyłącznie dla budynków nowoprojektowanych; 

6)  przyjęcia minimalnej wartości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie 1MW wyłącznie 
dla budynków nowoprojektowanych; 

7)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U; 
8)  wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istnie-

jącego wjazdu na parking ogólny Epi; 
9)  przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania tere-

nu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrz-
nymi B i C na terenie 3U; 

10)  dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem 
wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej; 

11)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towa-
rzyszących obiektom na terenie 3U. 
8. Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe pismem w dniu 16 czerwca 2010 roku dotyczącej: 

1)  skorygowania zapisu w § 17 ust. 2 pkt 1, dotyczącego wartości wymiaru pionowego budynku na te-
renie 1MW; 

2)  przyjęcia minimalnej wartości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie 1MW wyłącznie 
dla budynków nowoprojektowanych; 

3)  skorygowania ustaleń dotyczących systemu transportowego w zakresie dojazdu do terenu 1MW; 
4)  skorygowania zapisów w § 18 ust. 2, pkt 1 i 2, dotyczących wartości wymiaru pionowego budynku 

w wydzieleniach wewnętrznych A i B, na terenie 2U/MW; 
5)  skorygowania zapisu w § 18 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 2U/MW; 
6)  skorygowania zapisów w § 19 ust. 2, pkt 1, 2, 3, 6, 10, dotyczących wartości wymiaru pionowego 

budynku na terenie 3U; 
7)  przesunięcia na północ nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U na odcinku przylegania tere-

nu 3U do 1MW i odsunięcia jej od terenu 1MW w miejsce granicy między wydzieleniami wewnętrz-
nymi B i C na terenie 3U; 

8)  dodania w § 19 ust. 2 punktu 20, dotyczącego dopuszczenia na obszarze pomiędzy wydzieleniem 
wewnętrznym B a terenem 1MW jedynie zieleni urządzonej; 

9)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 1, dotyczącego zasad dojazdu do terenu 3U; 
10)  wskazania na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu 3U od ul. Komandorskiej w miejscu istnie-

jącego wjazdu na parking ogólny Epi; 
11)  skorygowania zapisu w § 19 ust. 3 pkt 4, dotyczącego zasad sytuowania miejsc postojowych towa-

rzyszących obiektom na terenie 3U; 
12)  wykreślenia zapisów z § 19 ust. 2 pkt 5 i 8, dotyczących dopuszczenia nadwieszeń nad obiektem 

wpisanym do rejestru zabytków i nad terenem 1KDZ/1; 
13)  wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U wzdłuż terenu 1KDZ/1 jako kontynu-

acji linii zabudowy MPZP dla Centrum Południowego. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/ 
/1521/10 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finan-
sowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środ-
ków zewnętrznych. 
2 32 3 

 

2324 
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UCHWAŁA NR XLVIII/345/10 
 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

 z dnia 27 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie Miasta Wiązów 

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, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) 
Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. 1. Zmienić nazwę ulicom: 
1)  „ul. Juliusza Słowackiego” – położonej na 

działce o nr 1dr AM-9 obr. Wiązów, nadając na-
zwę „ul. Marii Konopnickiej”, począwszy od 
skrzyżowania działki nr 1dr AM-9 z działką  
nr 38dr AM-9 do skrzyżowania z działką nr 72dr 
AM-9 obr. Wiązów. Pozostała część ulicy  

„ul. Juliusza Słowackiego”, położona na działce 
nr 1dr AM-9 obr. Wiązów, pozostaje bez zmian. 

2)  „ul. Adama Mickiewicza” – położonej na działce 
o nr 73dr AM-9 obr. Wiązów, nadając nazwę 
„ul. Gabrieli Zapolskiej”, począwszy od skrzy-
żowania działki nr 73dr AM-9 z działką nr 38dr 
AM-9 do skrzyżowania z działką nr 72dr AM-9 
obr. Wiązów. Pozostała część ulicy „ul. Adama 
Mickiewicza”, położona na działce nr 73dr AM-9 
obr. Wiązów, pozostaje bez zmian. 

2. Szczegółowy przebieg ulic przedstawia za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

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

Przewodniczący Rady: 
Ewa Schütterly 

 
 


