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UCHWAŁA NR LII/315/09 
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta – 
Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżoniowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XL/250/09 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 2009 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czćċci miasta – Osiedle Tćczowe  
i Osiedle Złote w Dzierżoniowie, po stwierdzeniu 
zgodnoċci z ustaleniami okreċlonymi w „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dzierżoniów” uchwala sić, 
co nastćpuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne  

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w ob-
rćbie Osiedla Tćczowego w granicach oznaczo-
nych w załączniku nr 1.  

§ 2. Integralną czćċć planu stanowią załączniki 
do niniejszej uchwały:  
1)  ustalenia niniejszej uchwały stanowiące czćċć 

tekstową, zawarte w rozdziałach:  
a)  rozdział I − Przepisy ogólne;  
b)  rozdział II − Przepisy obowiązujące dla całe-

go obszaru objćtego planem;  
c)  rozdział III − Przepisy dotyczące poszczegól-

nych terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi;  

d)  rozdział IV − Przepisy koĉcowe;  
2)  rysunek planu w skali 1:1 000 – załącznik nr 1,  
3)  rozstrzygnićcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu – załącznik nr 2,  
4)  rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ własnych gminy oraz  
o zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.  

§ 3. 1.  Ustaleniami obowiązującymi na rysun-
ku planu są nastćpujące oznaczenia graficzne:  
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu;  
2)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
3)  kierunek włączenia nieruchomoċci lub terenów 

do dróg ogólnodostćpnych;  
4)  symbole identyfikujące tereny, złożone z:  

a)  oznaczenia literowego:  
− MW − teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  
− ZP − teren zieleni ogólnodostćpnej,  

− KDW −teren dróg wewnćtrznych,  
b)  oznaczenia liczbowego.  

2.  Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowią jego ustaleĉ i mają charakter 
informacyjny:  
1)  granica opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego;  
2)  treċć podkładu mapowego;  
3)  zalecane ciągi piesze i rowerowe.  

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  
1)  przepisach szczególnych i odrębnych − rozumie 

sić przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi, przepisy prawa miej-
scowego oraz ograniczenia w zagospodarowa-
niu terenów wynikające z prawomocnych decy-
zji administracyjnych;  

2)  rysunku planu − rozumie sić przez to załącznik 
nr 1, wymieniony w § 2 pkt 2 niniejszej uchwa-
ły;  

3)  terenie − rozumie sić przez to teren o okreċlo-
nym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
symbolem identyfikującym;  

4)  obszarze − rozumie sić przez to obszar objćty 
planem;  

5)  przeznaczeniu podstawowym − rozumie sić 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który do-
minuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi;  

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym − rozumie sić 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie 
podstawowe;  

7)  drogach wewnętrznych – rozumie sić przez to 
inne niż drogi publiczne, które mogą być 
uchwałą rady miejskiej zakwalifikowane do 
dróg publicznych, spełniają jednakże rolć do-
jazdów ogólnodostćpnych w zespole zabudowy 
oraz charakteryzują sić parametrami okreċlo-
nymi w dalszej czćċci uchwały.  

Rozdział II 

Przepisy obowiązujące dla całego obszaru 
objętego planem  

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 

§ 5. 1.  Ustaleniami planu objćto tereny wy-
znaczone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz granicami opracowania i oznaczone 
symbolami, których podstawowe funkcje okreċlo-
no poniżej:  
1)  MW − teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej,  
2)  ZP − teren zieleni ogólnodostćpnej,  
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3)  KDW (D 1/2) − teren drogi wewnćtrznej.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 usta-

la sić przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnio-
nych przypadkach okreċla sić przeznaczenie towa-
rzyszące i dopuszczalne, bądź alternatywne, oraz 
warunki ich dopuszczenia ustalone w dalszej czćċci 
niniejszej uchwały.  

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy 

§ 6. 1.  Na obszarze objćtym planem obowią-
zuje nakaz zachowania ładu przestrzennego, a w 
szczególnoċci utrzymania charakteru istniejącej 
zabudowy osiedlowej.  

2.  Obiekty budowlane mogą być realizowane 
wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel 
w niniejszym planie, z zachowaniem okreċlonego 
w rozdziale III przeznaczenia i warunków zabudo-
wy.  

3.  W projektowanych obiektach dopuszcza sić 
możliwoċć przeznaczania lokali na funkcjć usługo-
wą, przy czym funkcja ta nie może stanowić wićcej 
niż 30% powierzchni użytkowej obiektu.  

4.  Sposób usytuowania projektowanych bu-
dynków winien uwzglćdniać:  
1)  utrzymanie nieprzekraczalnych linii zabudowy 

od dróg publicznych i wewnćtrznych, okreċlo-
nych dla poszczególnych klas dróg na rysunku 
planu i w § 8;  

2)  zapewnienie dostćpu ċwiatła do pomieszczeĉ 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, dostćpu 
do dróg publicznych, dostćpu do wody pitnej 
oraz innych niezbćdnych przyłączy infrastruktu-
ry technicznej dla istniejących i projektowanych 
budynków na działkach sąsiednich;  

3)  wymogi wynikające z przepisów szczególnych  
i odrćbnych dotyczące sytuowania budynków  
w stosunku do granic działki i sąsiedniej zabu-
dowy.  

5.  Dla terenów mieszkaniowych (MW) ustala 
sić:  
1)  podstawową formą zabudowy winny być − bez 

wzglćdu na przeznaczenie – wolno stojące bu-
dynki wielorodzinne z możliwoċcią podpiwni-
czenia. Dopuszcza sić łączenie budynków,  
w formie zabudowy zwartej, klatkowej. Preferu-
je sić nadawanie budynkom rzutu zgodnego  
z tradycją historyczną – wydłużonego prostokąta,  

2)  gabaryty, forma architektoniczna budynków  
i pozostałych elementów zagospodarowania 
(mała architektura, ogrodzenia, zieleĉ) powinny 
być kształtowane w sposób nawiązujący har-
monijnie do cech lokalnego krajobrazu i sąsia-
dującej zabudowy osiedlowej z uwzglćdnieniem 
położenia i ekspozycji,  

3)  wymagana forma dachu dla zabudowy miesz-
kaniowej: na terenach MW przewiduje sić sto-
sowanie dachów płaskich lub mansardowych.  

6.  Wysokoċć liczona od poziomu wejċcia do 
budynku do najwyższego punktu dachu, przy za-
chowaniu wymagaĉ dotyczących ochrony intere-
sów osób trzecich w zakresie dostćpu ċwiatła 
dziennego do pomieszczeĉ przeznaczonych na 
pobyt ludzi, powinna wynosić dla budynków 

mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – do  
15 metrów, lecz nie mniej niż 10 metrów.  

7.  Wymaga sić w zabudowie mieszkaniowej 
stosowania naturalnych materiałów elewacyjnych 
(drewno, kamieĉ, ceramika budowlana, tynk szla-
chetny).  

8.  Wprowadza sić zakaz stosowania: blach, 
siddingu, płyt warstwowych (tzw. „obornickich”) 
oraz innych z tworzyw sztucznych, jako materiału 
wykoĉczeniowego ċcian.  

9.  Wprowadza sić zakaz stosowania od strony 
terenów publicznych oraz innych ogólnodostćp-
nych wszelkich ogrodzeĉ.  

§ 7. W celu racjonalnego zagospodarowania  
i wykorzystania terenów ustala sić parametry  
i wskaźniki kształtowania zabudowy: powierzchnia 
zabudowy kubaturowej na terenach oznaczonych 
symbolem MW nie może przekraczać 50% po-
wierzchni działki budowlanej, dopuszcza sić zwićk-
szenie wymienionej wartoċci w przypadku realiza-
cji garaży, których warstwa wierzchnia pokrycia 
stanowi teren biologicznie czynny.  

§ 8. 1.  W celu utrzymania uporządkowanych 
linii zabudowy ustala sić nieprzekraczalne linie 
zabudowy – w odległoċci 5,0 m od linii rozgrani-
czających dróg publicznych i wewnćtrznych.  

2.  Poza linić zabudowy mogą wykraczać  
w stronć drogi niewielkie czćċci budynku takie jak 
np. balkony, ganki i wykusze, jednak nie wićcej niż 
1,5 m na długoċci max 30% fasady głównej.  

Warunki zagospodarowania terenów dotyczące 
ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i krajobrazu 

§ 9. W celu zachowania wymogów ochrony 
ċrodowiska przy wszelkich działaniach inwestycyj-
nych oraz innych, związanych ze zmianą funkcji  
i sposobu użytkowania terenów lub obiektów, na-
kazuje sić przestrzeganie zasad okreċlonych  
w aktualnie obowiązujących przepisach szczegól-
nych i odrćbnych, a ponadto ustala sić:  
1)  zakaz realizacji przedsićwzićć mogących zna-

cząco oddziaływać na ċrodowisko, za wyjątkiem 
obiektów i urządzeĉ komunikacji i infrastruktury 
technicznej,  

2)  na terenach MW dopuszcza sić prowadzenie 
takiej działalnoċci gospodarczej, której uciążli-
woċć dla ċrodowiska powodowana przez hałas 
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 
(w stopniu przekraczającym dopuszczalny po-
ziom okreċlony w przepisach szczególnych dla 
poszczególnych rodzajów zabudowy) nie prze-
kroczy granic terenu, do którego prowadzący ją 
posiada tytuł prawny,  

3)  zakaz odprowadzania ċcieków sanitarnych oraz 
wód deszczowych w sposób pogarszający stan 
gleb oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych,  

4)  nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych dla 
zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej dla odprowadzania ċcieków do sys-
temu gminnego,  

5)  nakaz podczyszczania − przed odprowadzeniem 
do odbiornika − wód opadowych i roztopowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi,  
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6)  nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w sys-
temie zorganizowanym, przy stosowaniu na ca-
łym obszarze jednolitych zasad − zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o odpadach −  
w tym obowiązkiem wstćpnej segregacji,  

7)  nakaz urządzenia i utrzymywania zieleni o funk-
cji ogólnodostćpnej w strefach oznaczonych na 
rysunku planu symbolem ZP oraz w obrćbie te-
renów oznaczonych symbolem MW.  

§ 10. Dla zachowania równowagi przyrodni-
czej i walorów naturalnych krajobrazu ustala sić:  
1)  zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych 

poza terenami przeznaczonymi w planie na cele 
inwestycyjne,  

2)  obowiązek zachowania w odpowiednich pro-
porcjach „powierzchni biologicznie czynnych” 
w obrćbie terenów przeznaczonych dla zabu-
dowy, lecz nie mniej niż 25%,  

3)  przy utwardzaniu dojċć i dojazdów (poza pasa-
mi jezdni dróg publicznych) należy stosować 
elementy drobnowymiarowe.  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

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

Zasady i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie oraz zasady ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające  

z przepisów odrębnych 

§ 12. W celu zachowania wymogów w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej należy:  
1)  dla wszystkich budynków zapewnić możliwoċć 

dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi i do-
jazdy niewydzielone o parametrach spełniają-
cych wymagania okreċlone przepisami szcze-
gólnymi,  

2)  zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrze-
nia wodnego do zewnćtrznego gaszenia pożaru, 
na zasadach okreċlonych w przepisach szcze-
gólnych.  

§ 13. 1.  W celu zapewnienia właċciwych wa-
runków ochrony przed hałasem, wyróżnia sić tere-
ny, zaliczone do poszczególnych rodzajów dopusz-
czalnego poziomu hałasu, okreċlonych w przepi-
sach szczególnych: tereny dopuszczające zabudo-
wć mieszkaniową oznaczone w planie symbolem 
MW.  

2.  W zabudowie mieszkaniowej realizowanej 
w pobliżu terenów lub obiektów wywołujących 
uciążliwoċci, należy stosować techniczne ċrodki 
eliminujące hałas np. przegrody budowlane  
o podwyższonej izolacyjnoċci akustycznej.  

Ustalenia dotyczące sposobów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów 

§ 14. W pasach linii rozgraniczających dróg  
i ciągów pieszych dopuszcza sić użytkowanie tere-

nów na dotychczasowych zasadach, bez możliwo-
ċci wprowadzania nowej zabudowy.  

Zasady i warunki podziału terenów na działki  
budowlane lub ich scalania 

§ 15. Ustala sić zasady i warunki wiążące przy 
podziale gruntów na tereny i działki budowlane lub 
scalania działek:  
1)  nie przewiduje sić zastosowania w obszarze 

planu trybu scalania, dopuszcza sić podział nie-
ruchomoċci lub łączenie działek,  

2)  linie podziału geodezyjnego powinny odpowia-
dać ustalonym na rysunku planu liniom rozgra-
niczającym tereny o różnych funkcjach,  

3)  powierzchnia terenów lub działek dla projekto-
wanych obiektów powinna być dostosowana 
do założonego programu użytkowego  
(z uwzglćdnieniem powierzchni dla obiektów 
i urządzeĉ towarzyszących − w tym parkingów) 
z zachowaniem wymogów okreċlających mak-
symalną powierzchnić zabudowy oraz biolo-
gicznie czynną okreċlone w § 7,  

4)  poszczególne działki przeznaczone do zabudo-
wy muszą mieć zapewnione dojċcie, całoroczny 
dojazd i prawo przyłączenia (posadowienia) sie-
ci niezbćdnej publicznej infrastruktury technicz-
nej bezpoċrednio od ogólnodostćpnej drogi 
wewnćtrznej KDW lub od dróg i ulic publicz-
nych, po uzgodnieniu z ich zarządcą, za zgodą 
administratora sieci dopuszcza sić inne rozwią-
zania,  

5)  przy dokonywaniu nowego podziału nierucho-
moċci na działki budowlane należy uwzglćdnić 
obowiązujące linie rozgraniczające oraz możli-
woċć prawidłowego wykorzystania terenu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikające  
z ustaleĉ planu,  

6)  podstawowy, zalecany kąt położenia granic 
działek w stosunku do pasa drogowego dróg 
publicznych winien wynosić − 90°, narożniki 
wydzielanych działek leżących na skrzyżowa-
niach dróg należy ċciąć zgodnie z przepisami 
odrćbnymi dla zapewnienia tzw. trójkątów wi-
docznoċci,  

7)  projekty podziału terenów położonych przy 
drogach publicznych powinny być zaopiniowa-
ne przez właċciwego zarządcć drogi.  

Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji 
oraz modernizacji, rozbudowy i budowy dróg 

§ 16. 1.  Obszar planu obsługiwany bćdzie 
przez system dróg publicznych i ulic uzupełniony 
przez ogólnie dostćpne drogi (ulice) wewnćtrzne − 
nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicz-
nych.  

2.  Podstawowe parametry dróg okreċlono  
w § 20.  

3.  W obrćbie terenów przeznaczonych pod 
zabudowć układ może być, stosownie do potrzeb, 
uzupełniony o odcinki dróg i dojazdów wewnćtrz-
nych niewydzielonych.  

4.  W obrćbie działek przeznaczonych pod 
mieszkalnictwo z dopuszczeniem usług należy za-
pewnić odpowiednią do potrzeb, iloċć miejsc par-
kingowych. Dla nowej zabudowy należy zapewnić 
nie mniej niż:  
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1)  1 miejsce postojowe licząc na każde 50 m2 pro-
jektowanej powierzchni użytkowej w lokalach 
usługowych,  

2)  1 miejsce postojowego licząc na 1 projektowa-
ne mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej 
(otwarte lub w obiekcie zamknićtym),  

5.  Nie mniej niż 5% ogólnie urządzonej w ob-
rćbie działki budowlanej liczby miejsc postojowych 
powinny stanowić miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych.  

Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej 

§ 17. 1.  Zaopatrzenie w wodć: zaspokojenie 
potrzeb dla planowanych inwestycji na cele komu-
nalne i ochronć przeciwpożarową nastąpi poprzez 
rozbudowć sieci i urządzeĉ gminnych, realizowa-
nych na warunkach okreċlonych przez zarządcć 
sieci.  

2.  Odprowadzanie i oczyszczanie ċcieków:  
1)  ustala sić sukcesywną rozbudowć gminnej sieci 

kanalizacyjnej obejmującą obszar planu z od-
prowadzeniem ċcieków do gminnego systemu 
kanalizacji i oczyszczalni ċcieków;  

2)  ustala sić zakaz odprowadzenia nieoczyszczo-
nych ċcieków komunalnych i bytowych do wód 
powierzchniowych i do ziemi,  

3)  ustala sić obowiązek odprowadzania wód desz-
czowych z dróg, parkingów i terenów usługo-
wych poprzez urządzenia do podczyszczania 
ċcieków − zgodnie z przepisami szczególnymi;  

4)  z terenów przeznaczonych do zainwestowania 
wody opadowe należy odprowadzać do kanali-
zacji deszczowej, w przypadku braku kanalizacji 
deszczowej dopuszcza sić odprowadzenie wód 
opadowych zgodnie z przepisami szczególnymi;  

5)  na całym obszarze obowiązuje zakaz wprowa-
dzania ċcieków sanitarnych do kanalizacji desz-
czowej i odwrotnie.  

3.  Zaopatrzenie w energić elektryczną:  
1)  utrzymuje sić zasilanie obszaru ze stacji elek-

troenergetycznych poprzez sieć rozdzielczą na-
powietrzną i kablową 20 kV i istniejące stacje 
transformatorowe - według warunków ustalo-
nych przez dysponenta urządzeĉ;  

2)  ustala sić rozbudowć sieci niskich napićć oraz 
punktów oċwietlenia ulicznego w pasach dro-
gowych i na terenach przyległych okreċlonych 
w odpowiednich ustaleniach planu;  

3)  zabrania sić budowy i rozbudowy istniejących 
w obszarze planu sieci napowietrznych, które 
powinny być sukcesywnie zamienione na ka-
blowe,  

4)  w obrćbie przestrzeni publicznych, terenów 
zabudowy oraz pasów zieleni zezwala sić na re-
alizacje niezbćdnych urządzeĉ elektroenerge-
tycznych rozdzielczych.  

4.  Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:  
1)  dopuszcza sić budowć sieci i urządzeĉ przesyłu 

lub zaopatrzenia w gaz ziemny,  
2)  prowadzenie sieci gazowej należy projektować 

wyłącznie w terenach ogólnodostćpnych, pa-
sach dróg i ulic, dopuszcza sić także poprzez te-
reny zainwestowania, jednakże za zgodą ich 
dysponenta oraz z poszanowaniem naturalnych 

linii podziału, granic władania, możliwoċci póź-
niejszego zagospodarowania itp.  

5.  Ustala sić nastćpujące zasady postćpowa-
nia z odpadami wprowadzone w oparciu o przepi-
sy szczególne: organizacjć odbioru odpadów ze 
wszystkich gospodarstw domowych, obiektów 
usługowych i działalnoċci gospodarczej zgodnie  
z gminnym programem gospodarki odpadami  
i przepisami szczególnymi.  

6.  Zasady zaopatrzenia w ciepło:  
1)  wymaga sić stosowania indywidualnych lub 

zdalaczynnych systemów z wykorzystaniem ni-
skoemisyjnych urządzeĉ grzewczych;  

2)  dopuszcza sić realizacje sieci grzewczej opartej 
o źródła zdalaczynne w pasach komunikacji 
ogólnodostćpnej oraz ciągów pieszych, na wa-
runkach ustalonych przez dystrybutora i zarząd-
cć dróg.  

7.  Obsługa obszaru w zakresie telekomunika-
cji:  
1)  utrzymuje sić istniejący system łącznoċci prze-

wodowej oraz ustala kontynuacjć budowy sieci 
magistralnych i abonenckich,  

2)  zabrania sić lokalizacji urządzeĉ przekaźniko-
wych, w tym wieżowych w terenach dopuszcza-
jących zabudowć mieszkalną.  

Rozdział III 

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów  
wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 18. 1.  Dla terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi i oznaczonego symbolem „1MW ÷ 
3MW” ustala sić przeznaczenie podstawowe pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  

2.  Dopuszcza sić przeznaczenie uzupełniające 
terenów dla realizacji:  
1)  form działalnoċci gospodarczej o charakterze 

nieuciążliwych usług jako czćċci budynków 
mieszkalnych,  

2)  garaży wbudowanych,  
3)  dróg, dojazdów i dojċć, zatok postojowych  

i parkingów przyobiektowych,  
4)  sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej,  
5)  małej architektury, urządzeĉ i budowli ogrodo-

wych, sportowych i rekreacyjnych.  
3.  Przeznaczenie dopuszczalne i towarzyszące 

może być realizowane na wymienionych terenach 
w proporcjach do 30% powierzchni działki lub po-
wierzchni użytkowej obiektu.  

4.  Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 
należy realizować przy uwzglćdnieniu:  
1)  warunków okreċlonych w odpowiednich usta-

leniach ogólnych planu, w tym parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy, okreċlo-
nych w § 6 i 7;  

2)  wymogów wynikających z odrćbnych przepi-
sów technicznych, w tym zapewnienia w zabu-
dowie wielorodzinnej placów zabaw i miejsc 
odpoczynku osób starszych i niepełnospraw-
nych.  

§ 19. 1.  Dla terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi i oznaczonego symbolem „ZP” 
ustala sić przeznaczenie na cele zieleni ogólnodo-
stępnej.  
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2.  Na przedmiotowym terenie obowiązuje za-
kaz lokalizacji obiektów kubaturowych, dopuszcza 
sić urządzenia terenowe i budowle służące rekre-
acji.  

3.  Zaleca sić realizacjć ciągów pieszych i ċcie-
żek rowerowych.  

4.  Zezwala sić na terenie ZP na prowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej.  

§ 20. 1.  Dla obsługi komunikacyjnej obszaru 
ustala sić tereny dróg wewnćtrznych oznaczone na 
rysunku planu symbolami: KDW − projektowane 
drogi wewnćtrzne ogólnodostćpne (nie zaliczone 
do żadnej z kategorii dróg publicznych) o szeroko-
ċci min. 10,0 metrów w liniach rozgraniczających.  

2.  Dla dróg wewnćtrznych ustala sić:  
1)  możliwoċć budowy ċcieżek rowerowych;  
2)  możliwoċć umieszczania zieleni izolacyjnej oraz 

tablic i szyldów – na warunkach ustalonych 
przez zarządcć drogi;  

3)  utrzymanie oraz możliwoċć lokalizacji sieci in-
frastruktury technicznej.  

3.  Dla dróg wewnćtrznych niewydzielonych 
na rysunku planu dopuszcza sić stosowanie roz-
wiązaĉ w formie ciągów pieszo-jezdnych o mini-
malnej szerokoċci jezdni 4 m.  

4.  Projektowane w obszarze zainwestowanym 
drogi wewnćtrzne, nie stanowiące dróg ogólnodo-
stćpnych muszą spełniać wymagania wynikające  
z przepisów techniczno-budowlanych.  

5.  Dla zachowania tzw. trójkątów widocznoċci 
obowiązuje nakaz stosowania ċcićć narożników 

działek w rejonach skrzyżowaĉ wg rysunku planu 
i przepisów odrćbnych.  

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 21. Ustala sić stawkć procentową, służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartoċci nieruchomoċci objćtych planem w wyso-
koċci:  
1)  w terenach oznaczonych symbolami MW – 0%  
2)  w pozostałych wydzielonych terenach – 0%.  

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Dzierżoniowa.  

§ 23. Z dniem wejċcia w życie niniejszej 
uchwały, w granicach jej obowiązywania, traci 
moc uchwała nr XXXII/219/04 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego czćċci miasta – Osiedle Tćczo-
we i Osiedle Złote w Dzierżoniowie, opublikowana 
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolnoċlą-
skiego z 2005 r. Nr 9, poz. 250.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Henryk Smolny 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/315/ 
/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/315/ 
/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

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

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wy-
łożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko, nie rozstrzyga sić  
o sposobie ich rozpatrzenia.  
 

 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/315/ 
/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

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

z przepisami o finansach publicznych  

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

Z ustaleĉ zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz z prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu wynika, iż jego przyjćcie nie 
pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy.  
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UCHWAŁA NR XL/227/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Gminy Polanica-Zdrój  
kartą płatniczą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 61a § 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) za-
rządza sić, co nastćpuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Polani-
cy-Zdroju dopuszcza zapłatć podatków: od nieru-
chomoċci, rolnego, leċnego oraz od ċrodków 
transportowych, kartą płatniczą.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Polanica-Zdrój.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego.  

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Magdalena Ptaszek 
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