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Nr 
obwodu 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 
Nr Okręgu 

Wyborczego 
3 Ulice: Władysława Łokietka, Piastowska, Bolesława 

Chrobrego, Henryka Brodatego, Kazimierza Wielkie-
go, Mieszka I, Bolka Świdnickiego, Henryka Poboşne-
go, Ziemomysła, Królowej Jadwigi, Władysława 
Hermana, Bolesława Krzywoustego, Obywatelska, 
Botwina, Marii Konopnickiej, Ogrodowa od nr 49 do 
nr 85 nieparzyste i od nr 46 do 98 b parzyste, 1 Maja, 
Kopernika od nr 29 do nr 45 nieparzyste i od nr 28 do 
46 parzyste, Sanatoryjna, 9 Maja od nr 9 do 11 niepa-
rzyste i od nr 14 do końca parzyste, Polna, Zamkowa 
od nr 23 do nr 33 nieparzyste i nr 20, Plac Kombatan-
tów, Modrzewiowa, Świerkowa 

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Ogrodowa 23, Pieszyce 

 
lokal przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych 

5 
6 
8 

4 Ulice: Dworcowa Górna, Kuŝnicka, Tkacka, Krótka, 
Kopernika od nr 47 do końca nieparzyste i od nr 48 
do końca parzyste, Zamkowa od nr 35 do końca nie-
parzyste i od nr 24 do końca parzyste, Ogrodowa od 
nr 112 do nr 154 parzyste i nr 111, Cicha, Lipowa, 
Leśna, Osiedle Górskie, Rybacka,  

Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kopernika 124, Pieszyce 

9 
10 

5 Kamionki, Bukowa Sala Sołecka 
Kamionki 60 

11 

6 Piskorzów, Bratoszów Sala Sołecka 
Piskorzów 48d 

13 

7 Rościszów, Podolin, Potoczek, Lasocin Sala Sołecka 
Rościszów 45 

12 

 
 
 
16 45 

 

1646 
16 46 

UCHWAŁA NR XLV/531/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze ulic 
Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8. marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zmianami), w związku z uchwałą  
nr XX/199/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 
z dnia 31 marca 2008 r., po stwierdzeniu zgodności 
przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szklarska Poręba. Rada Miejska 
w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów w obszarze 
ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jelenio-
górskiej w Szklarskiej Porębie.  

2. Granice obszaru objętego planem oznaczo-
no na rysunku planu, stanowiącym załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały.  

3.  Integralnymi częściami planu są następują-
ce załączniki: załącznik nr 1 − rysunek planu spo-
rządzony na mapie w skali 1:1000, załącznik nr 2 – 
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, załącznik nr 3 − 
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania,  

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

§ 2. 1.  Plan określa:  
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych,  
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6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy,  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy,  

9)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej,  

10)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów,  

11)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
2.  Plan nie określa granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak-
şe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych, 
w związku z brakiem występowania tych terenów 
w obszarze planu.  

§ 3. 1.  W planie stosuje się definicje pojęć, 
określone w art. 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 i w art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. w rozumieniu 
przyjętym w tych ustawach.  

2.  Ilekroć w planie uşywa się określeń takich 
jak:  
1)  „powierzchnia zabudowy” − naleşy przez to 

rozumieć powierzchnię budynków połoşonych 
w obrębie działki budowlanej liczoną jako rzut 
poziomy parteru,  

2)  „powierzchnia zabudowana” − naleşy przez to 
rozumieć powierzchnię zabudowy wraz ze 
wszystkimi powierzchniami utwardzonymi w 
obrębie działki budowlanej;  

3)  „wskaŝnik intensywności zabudowy” − naleşy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni kondy-
gnacji nadziemnych budynków, (parter i kondy-
gnacje powyşej) w obrębie działki budowlanej 
(z wyłączeniem balkonów, loggii i tarasów do 
powierzchni działki budowlanej;  

4)  „przeznaczenie terenu” − naleşy przez to rozu-
mieć określony dla danego terenu podstawowy 
sposób jego uşytkowania, określający m. in. 
określoną planem podstawową funkcję tego te-
renu;  

5)  „udział powierzchni biologicznie czynnej” − 
naleşy przez to rozumieć wyraşony procentowo 
stosunek powierzchni biologicznie czynnej do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej;  

6)  „układ dachu” − naleşy przez to rozumieć usta-
lony przebieg najdłuşszego odcinka kalenicy 
dachu dwuspadowego od strony linii zabudo-
wy, ulicy lub ciągu pieszego;  

7)  „usługi nieuciąşliwe” − naleşy przez to rozu-
mieć usługi, które spełniają wymagania sani-
tarne właściwe dla podstawowego przeznacze-

nia terenu i nie wymagają przeprowadzenia po-
stępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko określonego w obowiązujących 
przepisach szczególnych;  

8)  „wysokość zabudowy” − naleşy przez to rozu-
mieć wysokość, liczoną od średniego poziomu 
terenu w elewacji frontowej budynku do wyso-
kości kalenicy lub najwyşszego punktu dachu; 
mierzona od poziomu głównego wejścia do bu-
dynku,  

9)  „nośnik reklamowy” – naleşy przez to rozumieć 
wolno stojące, trwale związane z gruntem urzą-
dzenia reklamowe, nie pełniące równocześnie 
innych funkcji.  

§ 4. 1.  Przedmiotem ustaleń planu są tereny, 
przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkanio-
wej, usługowej oraz tereny zieleni i wód, komuni-
kacji i infrastruktury technicznej.  

2. W obszarze objętym planem wydziela się 
tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami:  
1)  MW – dla terenów zabudowy mieszkaniowej − 

wielorodzinnej;  
2)  MW/U – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

− wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami 
nieuciąşliwymi;  

3)  MN – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze 
rozproszonym  

4)  MN/UT – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami tu-
rystyki pobytowej oraz dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze 
rozproszonym z dopuszczeniem usług turystyki 
pobytowej  

5)  MN/U – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami nie-
uciąşliwymi oraz dla terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o charakterze rozproszo-
nym z dopuszczeniem usług nieuciąşliwych,  

6)  MN/UR – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 
rzemiosła  

3.  W obszarze objętym planem wydziela się 
tereny zabudowy usługowej, o funkcjach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami:  
1)  UT – dla terenów zabudowy usługowej: tury-

styki;  
2)  UT/M – dla terenów zabudowy usługowej: 

usług turystyki pobytowej z dopuszczeniem 
mieszkalnictwa  

3)  UK – dla terenów zabudowy usługowej: kultury, 
w tym: UKs − dla terenów i obiektów usług kul-
tury sakralnej;  

4)  US – dla terenów i obiektów usług sportu  
5)  US/ZP – dla terenów urządzeń sportu w zieleni 

− pole golfowe  
6)  KSp – dla terenów obsługi komunikacji samo-

chodowej – parkingu.  
4.  W obszarze objętym planem wydziela się 

tereny uşytków zielonych, o funkcjach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami:  
1)  ZP – dla terenów zieleni urządzonej, parkowej;  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 105 – 11298 – Poz. 1646 

 

2)  ZP/UT – dla terenów zieleni urządzonej z do-
puszczeniem obiektów i urządzeń usług turysty-
ki;  

3)  ZC – dla terenów cmentarza.  
5.  W obszarze objętym planem wydziela się 

tereny wód powierzchniowych i zieleni o funkcjach 
oznaczonych na rysunku planu następującymi 
symbolami:  
1)  WS − dla wód powierzchniowych,  
2)  ZL − dla lasów.  
3)  Z − dla terenów zieleni nieurządzonej, w tym 

łąk, pastwisk, grup skalnych,  
6.  W obszarze objętym planem wydziela się 

tereny publicznej komunikacji drogowej, o funk-
cjach oznaczonych na rysunku planu następują-
cymi symbolami:  
1)  KD/GP − dla dróg głównych ruchu przyspieszo-

nego;  
2)  KD/Z – dla ulic zbiorczych  
3)  KD/L – dla ulic lokalnych;  
4)  KD/D – dla ulic dojazdowych;  
5)  KX – dla terenów komunikacji pieszo-jezdnej.  
6)  KD/GPp − tereny pasa drogowego − parking  

7.  W obszarze objętym planem wydziela się 
tereny wewnętrznej komunikacji drogowej, o funk-
cji oznaczonej na rysunku planu symbolem KD/W – 
dla ulic wewnętrznych;  

8.  Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzu-
pełniających (towarzyszących) dla funkcji podsta-
wowych, ustalonych dla terenów objętych ustale-
niami planu, bez powodowania zmiany charakteru 
ich zagospodarowania oraz warunków ochrony 
środowiska przyrodniczego i kulturowego w ich 
obrębie;  

9. Określone w planie funkcje terenów wska-
zują podstawowy, ustalony w planie sposób ich 
uşytkowania.  

10. Przebieg linii rozgraniczających dla celów 
opracowań geodezyjnych naleşy określać poprzez 
odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu 
miejscowego.  

11. Jeşeli w planie nie ma ustaleń dotyczących 
linii zabudowy naleşy stosować przepisy odrębne.  

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

o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania,  

2)  orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania, z zastrzeşeniem ustaleń niniej-
szej uchwały,  

3)  przeznaczenie terenów − wyraşone na rysunku 
planu symbolami literowymi i numerami wy-
róşniającymi poszczególne tereny,  

4)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy,  

5)  granice opracowania  
2.  Miasto Szklarska Poręba wpisane jest do 

rejestru zabytków. Decyzja ta nie określa granic 
obszaru, którego dotyczy w/w wpis. Dlatego teş do 
czasu określenia (w ramach odrębnego od planu 
postępowania) zasięgu ochrony nałoşonej ww. 
decyzją cały obszar objęty planem uznaje się za 
objęty ścisłą ochroną konserwatorską.  

3.  Na obszarze planu dopuszcza się wymianę 
istniejących obiektów gospodarczych, wiat i garaşy 
na nowe, pod warunkiem şe nowe obiekty będą 
tworzyły uporządkowaną zabudowę o podobnym 
zharmonizowanym z otoczeniem wyglądzie pod 
względem kolorystyki, materiałów wykończenio-
wych elewacji i dachów, zakazuje się wprowadza-
nia obiektów „kontenerowych”, tj. z blachy, ondu-
liny, dykty itp.,  

4.  Utrzymanie oraz modernizacja istniejących 
obiektów i urządzeń dla obsługi ruchu turystycz-
nego w bezpośrednim sąsiedztwie Parku i jego 
otuliny, w szczególności budynków mieszkalnych 
i pensjonatów, zlokalizowanych na działkach 
o pow. co najmniej 1000 m2 − poza korytarzami 
ekologicznymi o znaczeniu lokalnym i ponadlokal-
nym oraz terenami bezpośrednio przylegającymi 
do granic Parku lub jego otuliny w strefie o szero-
kości minimum 100 m.  

5.  Jeşeli w planie nie ma ustaleń dotyczących 
linii zabudowy naleşy stosować przepisy odrębne.  

Rozdział 2 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO  

§ 6. OGÓLNE ZASADY OCHRONY DZIEDZIC-
TWA KULTUROWEGO  

1.  Przedmiotem ochrony w obszarze planu są:  
1)  obiekty wskazane do ochrony przez Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków,  
2)  obszar objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

(obszar miasta Szklarska Poręba)  
3)  zabytkowe zespoły zieleni urządzonej w tym 

cmentarze,  
4)  zabytki archeologiczne i nawarstwienia kultu-

rowe w obrębie układu urbanistycznego oraz 
obszary stanowisk archeologicznych,  

2.  W obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 
wymagane jest uzyskanie uzgodnienie z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków dla wszelkich 
działań prowadzonych w obszarach przestrzeni 
publicznych: ulic, placów i dziedzińców wewnętrz-
nych w zakresie obejmującym:  
1)  prace mogące wpłynąć na zmianę wyglądu 

bryły lub elewacji budynków,  
2)  nowe obiekty budowlane projektowane w ob-

rębie strefy konserwatorskiej,  
3)  ukształtowanie zespołów zieleni urządzonej,  

3.  W obszarze opracowania planu występują 
obiekty zabytkowe wskazane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do objęcia ochroną,  
1)  wykaz obiektów zabytkowych, wskazanych 

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały: Spis obiektów wskazanych do ochro-
ny przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków usytuowanych na terenie miasta Szklarska 
Poręba.  

2)  nakazy dla zabytków wskazanych przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków:  
a)  uzyskania od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków wytycznych konserwatorskich dla 
prac projektowych, remontowych i budow-
lanych, z dopuszczeniem zalecenia w tych 
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wytycznych przeprowadzenia badań: na-
ukowo-historycznych, archeologicznych, ar-
chitektonicznych, konserwatorskich i analiz 
krajobrazowych (na koszt inwestora),  

b)  uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków projektów budowlanych, 
opracowanych dla w/w obiektów;  

3)  Dla obiektów zabytkowych, wskazanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków plan 
nakazuje:  
a)  zachowanie tradycyjnych materiałów bu-

dowlanych i pokryć dachowych,  
b)  w przypadku zachowanego detalu architek-

tonicznego elewacji oraz naruszenia linii za-
budowy ograniczenie wprowadzania docie-
pleń tych elewacji,  

c)  w przypadku jakichkolwiek prac mogących 
wpłynąć na zmianę wyglądu bryły i elewacji 
(w tym malowanie elewacji) naleşy uzgodnić 
je z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków.  

4.  Rozbiórka obiektów znajdujących się 
w spisie konserwatorskim (gminna ewidencja za-
bytków) na podstawie art. 39. ust. 3 ustawy z dnia 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. 
z póŝn. zmianami), ze względu ich znaczące walory 
architektoniczne lub historyczne, moşe zostać uza-
leşniona od wcześniejszego wykonania kart ewi-
dencyjnych zabytku architektury i budownictwa, 
zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, a egzem-
plarze kart naleşy przekazać do archiwum konser-
watorskiego w Jeleniej Górze. Dokumentacja taka 
zawiera m.in. informacje o historii obiektu, ocenę 
wpływu wyburzenia na zachowanie układu urbani-
stycznego lub ruralistycznego, ocenę wartości za-
bytkowej i stanowić będzie po likwidacji jedyną 
dokumentację o charakterze historyczno-konser-
watorskim przeznaczoną do celów badawczych 
i archiwalnych.  

§ 7. OGÓLNE ZASADY OCHRONY ŚRODOWI-
SKA PRZYRODNICZEGO  

1.  Ustala się w obszarze objętym planem ob-
jęcie ochroną podstawowych elementów istnieją-
cego systemu przyrodniczego, wskazanych na 
rysunku planu, a w tym:  
1)  istniejący system kanałów melioracyjnych,  
2)  tereny zielni w obszarze koryta rzeki Kamienna,  
3)  tereny lasów komunalnych oraz zieleni nieurzą-

dzonej występującej w postaci lokalnych za-
krzaczeń i zadrzewień,  

2.  W obrębie terenów wskazanych w ust. 1 
obowiązują:  
1)  nakaz utrzymania zasięgu przestrzennego w/w 

terenów i istniejących form ich uşytkowania,  
2)  zakaz wprowadzania trwałej zabudowy poza 

terenami wskazanymi w ustaleniach szczegó-
łowych planu,  

3.  Plan dopuszcza:  
1)  rozbudowę systemu przyrodniczego o nowe 

jego elementy, w tym m.in. o planowane zespo-
ły zieleni urządzonej, wprowadzenie dolesień 
w obrębie terenów lasów komunalnych oraz ze-
społów zieleni izolacyjnej,  

2)  rewitalizację i uzupełnienie istniejących terenów 
zieleni osiedlowej oraz przestrzeni publicznych 
z udziałem skwerów, zadrzewień i trawników.  

4.  W zakresie ochrony wód plan ustala:  
1)  dla nowoprojektowanych terenów zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej nakaz podłączenia 
obiektów do zbiorczej kanalizacji, o ile występu-
ją odpowiednie warunki techniczne.  

2)  w przypadku braku zbiorczej kanalizacji dopusz-
cza się odprowadzanie ścieków do szczelnych 
szamb, ale tylko do czasu wybudowania sieci 
kanalizacji ściekowej.  

5.  W szczególności plan ustala:  
1)  zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji 
mogących pogorszyć stan środowiska 
w obrębie granic miasta, a w tym:  
a)  wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

komunalnych i przemysłowych do ziemi  
i wód powierzchniowych,  

b)  dopuszczenie lokalizacji inwestycji mogą-
cych pogorszyć stan środowiska w granicach 
planu jedynie na podstawie ocen oddziały-
wania na środowisko, wykazujących brak 
negatywnego oddziaływania na wody pod-
ziemne,  

6.  W zakresie wymagań ochrony przeciwpo-
wodziowej plan ustala:  
1)  pozostawienie wzdłuş cieków niezagospodaro-

wanych pasów zieleni pełniącej funkcje izola-
cyjną i korytarzy ekologicznych  

2)  odsunięcie linii zabudowy na odległość min. 
5 m od linii brzegowej rzeki Kamienna.  

Rozdział 3 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§ 8. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
I USŁUGOWEJ  

1.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem: 1MW − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej niskointensyw-
nej, z dopuszczeniem funkcji towarzyszącej − 
usługi nieuciąşliwe, w tym usługi turystyki po-
bytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-

nych;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów gospodar-

czych, w tym garaşy,  
c)  dopuszczenie rozbudowy istniejących obiek-

tów;  
d)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

moşliwość dostosowania istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

e)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynku mieszkalnym;  

f)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych;  
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g)  dopuszczenie zmiany wyglądu elewacji i jej 
odnowy za wyjątkiem uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dopuszczenie uporządkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacje istniejącego 
systemu ogrzewania oraz wprowadzanie al-
ternatywnych proekologicznych  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów lub ograniczeń w tym zakre-
sie;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  nakaz zachowania jednorodności kolory-

stycznej elewacji budynku;  
b)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszych, schodów i tarasów zewnętrz-
nych;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  nakaz utrzymania istniejącej linii zabudowy 

elewacji frontowej z dopuszczeniem wpro-
wadzenia takich elementów jak ganek, zada-
szenie nad wejściem;  

b)  w przypadku budowy nowych obiektów go-
spodarczych nakaz ich lokalizacji zgodnie  
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy;  

c)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych, w tym garaşy o następujących 
parametrach:  
− maksymalna powierzchnia zabudowy do  

70 m²,  
− ograniczenie wysokości obiektu do 5,0 m,  
− ograniczenie zabudowy do jednej kondy-

gnacji nadziemnej z poddaszem nieuşyt-
kowym,  

− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
symetrycznego o nachyleniu połaci w za-
kresie 30–45 stopni,  

d)  nakaz zachowania istniejących gabarytów 
obiektu mieszkalnego,  

e)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni:  
−  zabudowanej do 75% powierzchni terenu,  
− zabudowy do 600,0 m² liczonej łącznie dla 

wszystkich obiektów,  
f)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 

funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
−  1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
g)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,50;  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszcza się podział nieruchomości pod 

warunkiem zapewnienia obsługi komunika-
cyjnej do kaşdej z nich,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 30% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów w tym zakresie;  

2.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem: 2MW − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej niskointensyw-
nej, z dopuszczeniem funkcji towarzyszącej − 
usługi nieuciąşliwe, w tym usługi turystyki po-
bytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-

nych;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów gospodar-

czych, w tym garaşy,  
c)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

moşliwość dostosowania istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

d)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynku mieszkalnym;  

e)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych;  

f)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dopuszczenie uporządkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacje istniejącego 
systemu ogrzewania oraz wprowadzanie al-
ternatywnych proekologicznych  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
a)  znajdujący się na terenie budynek mieszkal-

ny znajduje się w gminnej ewidencji zabyt-
ków – obowiązują ustalenia zawarte w § 6 
ust. 1 niniejszej uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  nakaz zachowania jednorodności kolory-

stycznej elewacji budynku;  
b)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszych, schodów i tarasów zewnętrz-
nych;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
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budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  nakaz utrzymania istniejącej linii zabudowy 

elewacji frontowej z dopuszczeniem wpro-
wadzenia takich elementów jak ganek, zada-
szenie nad wejściem;  

b)  w przypadku budowy nowych obiektów go-
spodarczych nakaz ich lokalizacji zgodnie 
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy;  

c)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych, w tym garaşy o następujących 
parametrach:  
− maksymalna powierzchnia zabudowy do 

50 m²,  
− ograniczenie wysokości obiektu do 5,0 m,  
− ograniczenie zabudowy do jednej kondy-

gnacji nadziemnej z poddaszem nieuşyt-
kowym,  

− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
symetrycznego o nachyleniu połaci w za-
kresie 30–45 stopni,  

d)  nakaz zachowania istniejących gabarytów 
obiektu mieszkalnego,  

e)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni:  
− zabudowanej do 40% powierzchni terenu,  
− zabudowy do 400,0 m² liczonej łącznie dla 

wszystkich obiektów,  
f)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 

funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
g)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,50;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 30% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów: 
nie ustala się nakazów w tym zakresie;  

3.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem: 3MW/U − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej niskointensyw-
nej, z towarzyszącymi usługami w tym: usług 
handlu i gastronomii;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-

nych i gospodarczych,  
b)  zakaz rozbudowy istniejących obiektów;  
c)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

moşliwość dostosowania istniejącej zabu-

dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

d)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnym mieszkalno usłu-
gowych;  

e)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych;  

f)  dopuszczenie zmiany wyglądu elewacji i jej 
odnowy za wyjątkiem uşywania sidingu i in-
nych tworzyw sztucznych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 50% po-
wierzchni terenu;  

b)  dopuszczenie uporządkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacje istniejącego 
systemu ogrzewania oraz wprowadzanie al-
ternatywnych proekologicznych  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
a)  znajdujące się na terenie obiekty mieszkalno-

usługowe znajdują się w gminnej ewidencji 
zabytków – obowiązują ustalenia zawarte 
w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  nakaz zachowania jednorodności kolory-

stycznej elewacji budynku;  
b)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszych, schodów i tarasów zewnętrz-
nych;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  nakaz utrzymania istniejącej linii zabudowy 

elewacji frontowej z dopuszczeniem wpro-
wadzenia takich elementów jak ganek, zada-
szenie nad wejściem;  

b)  nakaz zachowania istniejących gabarytów 
obiektów mieszkalno-usługowych,  

c)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
w ilości:  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszcza się podział nieruchomości pod 

warunkiem zapewnienia obsługi komunika-
cyjnej do kaşdej z nich,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 50% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów w tym zakresie;  

4.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem: 1MN/U − plan ustala:  
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1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, w 
tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-

nych;  
b)  zakaz budowy nowych obiektów gospodar-

czych;  
c)  zakaz rozbudowy istniejącego obiektu 

mieszkalnego;  
d)  dopuszczenie rozbudowy remontu istnieją-

cych obiektów gospodarczych,  
e)  dopuszczenie prowadzenia remontów, mo-

dernizacji i dostosowania istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

f)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynku mieszkalnym;  

g)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

h)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dopuszczenie uporządkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacje istniejącego 
systemu ogrzewania oraz wprowadzanie al-
ternatywnych proekologicznych  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: znajdu-
jący się na terenie obiekt mieszkalny znajduje 
się w gminnej ewidencji zabytków – obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 niniejszej uchwa-
ły  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  

a)  nakaz utrzymania istniejącej linii zabudowy 
elewacji frontowej z dopuszczeniem wprowa-
dzenia takich elementów jak ganek, zadaszenie 
nad wejściem;  

b)  w przypadku budowy nowych obiektów gospo-
darczych nakaz ich lokalizacji zgodnie z wyzna-
czonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;  

c)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych, w tym garaşy o następujących pa-
rametrach:  
− maksymalna powierzchnia zabudowy do 70 m²,  
− ograniczenie wysokości obiektu do 5,0 m,  
− ograniczenie zabudowy do jednej kondygna-

cji nadziemnej z poddaszem nieuşytkowym,  

− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
symetrycznego o nachyleniu połaci 
w zakresie 30–45 stopni,  

d)  nakaz zachowania istniejących gabarytów 
obiektu mieszkalnego,  

e)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni:  
− zabudowanej do 40% powierzchni terenu,  
− zabudowy do 600,0 m² liczonej łącznie dla 

wszystkich obiektów,  
f)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 

funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
g)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika 

zabudowy do 0,50;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszcza się podział nieruchomości pod 

warunkiem zapewnienia obsługi komunika-
cyjnej do kaşdej z nich,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 30% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów w tym zakresie;  

5.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem: 2MN/U − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 

mieszkalnego;  
b)  dopuszczenie budowy nowego obiektu go-

spodarczego lub garaşu o formie architekto-
nicznej dopasowanej do budynku mieszkal-
nego;  

c)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
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a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  obowiązująca linia zabudowy została okre-

ślona na rysunku planu, w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się jej przesunięcie 
w zakresie 2,0 m;  

b)  dopuszczenie budowy obiektu mieszkalnego 
o następujących parametrach;  
− powierzchnia zabudowy do 150 m²,  
− ograniczenie wysokości do 8,0 m liczonej 

od poziomu posadzki do kalenicy głów-
nej,  

− ograniczenie zabudowy do jednej kondy-
gnacji nadziemnej z poddaszem uşytko-
wym,  

− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,50;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 30% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu jak terenów zieleni do czasu wykonania in-
westycji.  

6.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: 3MN/UT, 4 MN/UT, 6MN/UT − plan ustala: 
(stanowisko dziewięćsiłu na 3MN/UT)  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

mieszkalnych  
b)  dopuszczenie budowy nowego obiektu go-

spodarczego w tym garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

c)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów i 
urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nowoprojektowanych obiektów miesz-
kalnych nakaz wprowadzania alternatyw-
nych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-

nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach;  
− powierzchnia zabudowy do 150 m² liczo-

na łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m,  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m,  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 105 – 11304 – Poz. 1646 

 

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego o 
nachyleniu połaci w zakresie 35–45 stop-
ni,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości;  
b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-

dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu niezainwestowanego jako terenów zieleni do 
czasu wykonania inwestycji.  

7.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem: 5MN/UT − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

moşliwość dostosowania istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynku mieszkalnym;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 
mieszkalnego na działce nr 259;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów  
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: znajdu-
jący się na terenie obiekt mieszkalny nr 4 jest 
obiektem wskazanym do ochrony przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków – obowią-
zują ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 niniejszej 
uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-

nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach;  
− powierzchnia zabudowy do 150m² liczona 

łącznie dla wszystkich obiektów na wy-
dzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  
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d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej);  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe;  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe;  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika in-

tensywności zabudowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości;  
b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-

dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu (dz. nr 259) jako terenów zieleni do czasu 
wykonania inwestycji.  

8.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 7MN/U, 9MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 
14MN/U − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej, oraz usług 
kultury (dom V. Hoffmana) na terenie 9MN/U;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

moşliwość dostosowania istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
mieszkalnych w lokalizacji wskazanej obo-
wiązującymi liniami zabudowy;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce 
połaci zawartej w odcieniach czerwieni, 
brązu i szarości, z zakazem stosowania po-
kryć papowych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych 
takich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyj-
nych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału 

powierzchni biologicznej czynnej na 60% 
powierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki 
cieplnej nakaz wprowadzania alternatyw-
nych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przy-
rodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: znaj-
dujący się na terenie obiekt mieszkalny nr 14 
jest obiektem wskazanym do ochrony przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 ni-
niejszej uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie ustala się na-
kazów i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-

nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach;  
− powierzchnia zabudowy do 150 m² li-

czona łącznie dla wszystkich obiektów 
na wydzielonej jednej działce budowla-
nej;  

− dla budynków mieszkalnych ogranicze-
nie wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodar-
czej nakaz stosowania dachu dwuspa-
dowego lub wielospadowego syme-
trycznego o nachyleniu połaci w zakre-
sie 35–45 stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni 
zabudowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
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− 1mp na jeden apartament lub mieszka-
nie (w przypadku funkcji towarzyszącej 
zabudowie mieszkaniowej usług tury-
styki pobytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczo-

nej na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika in-

tensywności zabudowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącz-

nie dla potrzeb lokalizacji urządzeń infra-
struktury technicznej, poszerzeń pasów 
drogowych oraz dróg dojazdowych – we-
wnętrznych;  

b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod wa-
runkiem stosowania określonych planem 
parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
liczonych dla łącznej powierzchni nieru-
chomości gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej 

pod funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% 
powierzchni uşytkowej budynku mieszkal-
nego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania te-
renów niezainwestowanych jako terenów zie-
leni do czasu wykonania inwestycji.  

10)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącz-

nie dla potrzeb lokalizacji urządzeń infra-
struktury technicznej, poszerzeń pasów 
drogowych oraz dróg dojazdowych – we-
wnętrznych;  

b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod wa-
runkiem stosowania określonych planem 
parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
liczonych dla łącznej powierzchni nieru-
chomości gruntowej;  

11)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej 

pod funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% 
powierzchni uşytkowej budynku mieszkal-
nego,  

12)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania te-
renów niezainwestowanych jako terenów zie-
leni do czasu wykonania inwestycji  
9.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z towarzyszącą funkcją usługi turysty-

ki, oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi:13MN/UT − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją towa-
rzyszącą − usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

moşliwość dostosowania istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynku mieszkalnym;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 
mieszkalno-usługowego na terenie 
13MN/UT;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nowoprojektowanych obiektów miesz-
kalnych nakaz wprowadzania alternatyw-
nych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
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b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-
nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 150 m² liczo-

na łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej;  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1 mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości;  
b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-

dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu niezainwestowanego jako terenów zieleni do 
czasu wykonania inwestycji.  

10.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 10MN/UT, 15MN/UT − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

mieszkalnych;  

b)  dopuszczenie budowy nowego obiektu go-
spodarczego w tym garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

c)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obowiązują ustalenia zawarte w §6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-

nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 200 m² dla 

kaşdej wydzielonej działki budowlanej li-
czona łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
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− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 
(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszcza się podział terenu na działki bu-

dowlane o powierzchni nie mniejszej niş 
1500 m² w uzasadnionych przypadkach,  
tj. wydzielenia działki o nieregularnym 
kształcie moşliwość wydzielenia mniejszej 
powierzchni w zakresie 10%;  

b)  dopuszczenie wydzielenia działek o po-
wierzchni mniejszej niş określona w planie 
wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej, poszerzeń pasów 
drogowych oraz dróg dojazdowych – we-
wnętrznych;  

c)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu jako terenów zieleni do czasu wykonania in-
westycji.  

11.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 16MW, 23MW − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej niskointensywnej 
z dopuszczeniem funkcji towarzyszącej − usługi 
nieuciąşliwe, w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

mieszkalnych tworzących spójną i harmonij-
ną ze sobą architekturę o podobnych gaba-
rytach, kolorystyce, geometrią dachów oraz 
wykończeniu;  

b)  dopuszczenie budowy nowych obiektów ga-
raşowych o formie architektonicznej dopa-
sowanej do budynków mieszkalnych;  

c)  nakaz zastosowania podobnej stonowanej 
kolorystyki elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 40% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

c)  dopuszcza się wprowadzenie komponowa-
nych układów zieleni urządzonej;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszcza się ujednolicenie nawierzchni 

ciągów pieszo jezdnych;  
6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  nie wyznacza się linii zabudowy na terenie, 

jednakşe podczas projektowania zespołu za-
budowy projektowane zespoły zabudowy 
winny tworzyć jednorodną całość;  

b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-
nych o następujących parametrach;  
− dla terenu ozn. symbolem 16MW po-

wierzchnia zabudowy liczona łącznie dla 
wszystkich obiektów na tym terenie do 
2000 m² z dopuszczeniem maksymalnej 
powierzchni zabudowy dla jednego obiek-
tu mieszkalnego maksymalnie do 360 m²,  

− dla terenu ozn. symbolem 23MW po-
wierzchnia zabudowy liczona łącznie dla 
wszystkich obiektów na tym terenie do 
720 m² z dopuszczeniem maksymalnej 
powierzchni zabudowy dla jednego obiek-
tu mieszkalnego maksymalnie do 360 m²,  

− ograniczenie wysokości do 11,0m liczonej 
od poziomu posadzki głównego wejścia 
budynku do kalenicy głównej, przy czym 
plan dopuszcza zastosowanie dachu, któ-
rego elementy (szczyty, wieşyczki itp.) 
mogą być wyşej połoşone niş kalenica 
główna o 2,0 m,  

− ograniczenie zabudowy do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych (parter i kondygnacje 
powyşej) oraz poddaszem uşytkowym, 
dla terenów o nachyleniu powyşej 13% 
dopuszcza się powiększenie wysokości 
o jedną kondygnację,  

− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni, lub dachy symetryczne o nachyle-
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niu 20–30 stopni z okapem o min. wysię-
gu 1,2 m,  

c)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
d)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-

budowanej do 40% powierzchni terenu lub 
działki,  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszcza się podział nieruchomości na 

działki budowlane;  
b)  drogę wewnętrzną do obsługi terenu wyzna-

czono na rysunku planu liniami orientacyj-
nymi, dopuszcza się inne wydzielenie drogi 
wewnętrznej pod warunkiem umoşliwienia 
dojazdu dla kaşdej z wydzielonej działki;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 30% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu jak terenów zieleni do czasu wykonania in-
westycji.  

12.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 19MN, 21MN, 24MN − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

dostosowanie istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych, oraz 
wprowadzanie urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-
nych;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów  
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszcza się wprowadzania alterna-
tywnych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów gospodar-

czych, w tym garaşy o następujących para-
metrach;  
− powierzchnia zabudowy do 50 m² liczona 

dla jednej działki;  
− dla budynków gospodarczych i garaşy 

ograniczenie wysokości do 5,0 m,  
− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 

lub wielospadowego symetrycznego 
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 30% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  
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b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

13.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 18MN, 20MN − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

mieszkalnych;  
b)  dopuszczenie budowy nowego obiektu go-

spodarczego w tym garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

c)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 70% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dla terenu 18MN ustala się nieprzekraczalną 

linie zabudowy ze względu na trudne warun-

ki sytuacyjno-wysokościowe, dla terenu 
20MN wyznacza się obowiązującą linię za-
budowy;  

b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-
nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 200 m² dla 

kaşdej wydzielonej działki budowlanej li-
czona łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 30% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszcza się podział terenu na działki bu-

dowlane o powierzchni nie mniejszej niş 
1100 m² w uzasadnionych przypadkach tj. 
wydzielenia działki o nieregularnym kształcie 
moşliwość wydzielenia mniejszej po-
wierzchni w zakresie 10%;  

b)  dopuszczenie wydzielenia działek o po-
wierzchni mniejszej niş określona w planie 
wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej, poszerzeń pasów 
drogowych oraz dróg dojazdowych – we-
wnętrznych;  

c)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
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nu jako terenów zieleni do czasu wykonania in-
westycji.  

14.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 22MN − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów oraz 

dostosowanie istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych, oraz 
wprowadzanie urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie wymiary pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 
mieszkalnego w lokalizacji wskazanej obo-
wiązującymi liniami zabudowy – dz. nr 244;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i  za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  

a)  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 

mieszkalnego i gospodarczych o następują-
cych parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 150 m² liczo-

na łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej jednej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nów niezainwestowanych jako terenów zieleni 
do czasu wykonania inwestycji.  

15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 25MN, 27MN, 28MN − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

dostosowanie istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych, oraz 
wprowadzanie urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  
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c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu  
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszcza się dobudowę ganku do budynku 
przy ul. Waryńskiego 6a (dz. nr 220);  

f)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-
nych;  

g)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

h)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

i)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

j)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

k)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszcza się wprowadzania alterna-
tywnych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

c)  na terenie ozn. symbolem 28MN znajdują się 
dwa obiekty chronione – pomniki przyrody 
(drzewa)  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w §6 niniejszej 
uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów gospodar-

czych, w tym garaşy o następujących para-
metrach;  
− powierzchnia zabudowy do 50 m² liczona 

dla jednej działki;  
− dla budynków gospodarczych i garaşy 

ograniczenie wysokości do 5,0 m;  
− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 

lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 30% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

16.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: 26MN/UR − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi rzemiosła – ob-
sługa samochodów;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, mo-

dernizacji oraz dostosowanie istniejącej za-
budowy do obowiązujących wymogów 
technicznych, oraz wprowadzanie urządzeń 
technicznych polepszających warunki uşyt-
kowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-
nych;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  
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j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszcza się wprowadzania alterna-
tywnych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów gospodar-

czych, w tym garaşy o następujących para-
metrach:  
− powierzchnia zabudowy do 50 m²;  
− dla budynków gospodarczych i garaşy 

ograniczenie wysokości do 5,0 m;  
− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 

lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

17.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 29MN − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe,  
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

dostosowania istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych, oraz 
wprowadzanie urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 
mieszkalnego na dz. nr 303/8 w lokalizacji 
wskazanej nieprzekraczalną linia zabudowy;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów ga-
raşowych na działce nr 304;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dla nowych obiektów mieszkalnych na-
kaz wprowadzania alternatywnych ŝródeł 
energii, w tym: gazowe, elektryczne, bioma-
sa i inne, które minimalizują ujemny wpływ 
na stan środowiska przyrodniczego;  

c)  obiekt wskazany do ochrony: pomnik przy-
rody (drzewo),  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 

mieszkalnego i gospodarczych, w tym gara-
şy o następujących parametrach;  
− powierzchnia zabudowy do 150 m² liczo-

na łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej jednej działce budowlanej;  
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− na działce nr 304 dopuszcza się budowę 
zespołu garaşowego o powierzchni zabu-
dowy do 70 m²;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 30–45 
stopni,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika in-

tensywności zabudowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nów niezainwestowanych jako terenów zieleni 
do czasu wykonania inwestycji.  

18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 30MN, 32MN, 35MN − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

dostosowania istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych, oraz 
wprowadzanie urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-
nych;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszcza się wprowadzania alterna-
tywnych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: znajdu-
jący się na terenie 30MN obiekt mieszkalny  
nr 36 jest obiektem wskazanym do ochrony 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– obowiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów gospodar-

czych, w tym garaşy o następujących para-
metrach:  
− powierzchnia zabudowy do 50 m² liczona 

dla jednej działki;  
− dla budynków gospodarczych i garaşy 

ograniczenie wysokości do 5,0 m;  
− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 

lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
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− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 
(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

19. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: 31MN, 36MN, 37MN − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

mieszkalnych;  
b)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-

spodarczych w tym garaşy towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

c)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 70% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-

wiązują ustalenia zawarte w §6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dla terenu 31MN ustala się nieprzekraczalną 

linie zabudowy związaną ze strefą oddziały-
wania od napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 110kV, dla terenu 36MN wyznacza się 
obowiązującą linię zabudowy będącą konty-
nuacją linii zabudowy obiektów na działce 
sąsiedniej;  

b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-
nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 200 m² dla 

kaşdej wydzielonej działki budowlanej li-
czona łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-
szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni;  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 30% powierzchni terenu lub 
działki,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1 mp na jeden pokój (w przypadku funkcji 

towarzyszącej usług turystyki pobytowej).  
− 1 mp na 20 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszcza się podział terenu na działki bu-

dowlane o powierzchni nie mniejszej niş 
1500 m² w uzasadnionych przypadkach tj. 
wydzielenia działki o nieregularnym kształcie 
moşliwość wydzielenia mniejszej po-
wierzchni w zakresie 10%;  

b)  dopuszczenie wydzielenia działek o po-
wierzchni mniejszej niş określona w planie 
wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej, poszerzeń pasów 
drogowych oraz dróg dojazdowych – we-
wnętrznych;  

c)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
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dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu jako terenów zieleni do czasu wykonania in-
westycji.  

20.  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: 33MN/UT − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

mieszkalnych;  
b)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 

elewacji budynków;  
c)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-

łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

d)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

e)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 50% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  ustala się obowiązującą linię zabudowy 

wzdłuş ul. Orla Skała – zgodnie z rysunkiem 
planu;  

b)  dopuszczenie budowy trzech obiektów 
mieszkalnych o następujących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 300 m² liczo-

na łącznie dla wszystkich obiektów na te-
renie;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 10,0 m;  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m;  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
dwóch kondygnacji nadziemnych z pod-
daszem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 30–45 
stopni,  

− szerokość elewacji frontowej do 15,0 m 
dla kaşdego z budynków,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 50% powierzchni terenu lub 
działki,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1 mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,4;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszcza się podział terenu na działki bu-

dowlane;  
b)  dopuszczenie wydzielenia działek dla potrzeb 

lokalizacji urządzeń infrastruktury technicz-
nej, poszerzeń pasów drogowych oraz dróg 
dojazdowych – wewnętrznych;  

c)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu jako terenów zieleni do czasu wykonania in-
westycji.  

21. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami nie-
uciąşliwymi oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem: 34MN/U, 41MN/U, 43MN/U, 45MN/U − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe, 
w tym usługi turystyki pobytowej,  
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2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów oraz 

dostosowanie istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych, oraz 
wprowadzanie urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynkach mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
mieszkalnych w lokalizacji wskazanej obo-
wiązującymi liniami zabudowy;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dla obiektów projektowanych nakaz 
wprowadzania alternatywnych ŝródeł ener-
gii, w tym: gazowe, elektryczne, biomasa 
i inne, które minimalizują ujemny wpływ na 
stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obowiązują ogólne ustalenia zawarte w §6 ni-
niejszej uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkalno- 

-usługowych i gospodarczych o następują-
cych parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 200 m² liczo-

na łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej jednej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 10,0 m,  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m,  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
dwóch kondygnacji nadziemnych z pod-
daszem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego  
o nachyleniu połaci w zakresie 30–45 
stopni,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu lub 
działki,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie podziału terenu na nowe dział-

ki budowlane o powierzchni minimalnej 
1500 m²;  

b)  dopuszczenie wydzielenia mniejszych działek 
wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej, poszerzeń pasów 
drogowych oraz dróg dojazdowych – we-
wnętrznych;  

c)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

22. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 39MN/U, plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej − usługi nieuciąşliwe,  
w tym usługi turystyki pobytowej,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

dostosowania istniejącej zabudowy do obo-
wiązujących wymogów technicznych, oraz 
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wprowadzanie urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania budynków;  

b)  zakaz zmian wielkości otworów okiennych 
w budynku mieszkalnym;  

c)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

d)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

e)  dopuszczenie budowy nowego obiektu 
mieszkalnego na działce nr 351/5;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do budynku miesz-
kalnego;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 60% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dla nowej zabudowy nakaz wprowadza-
nia alternatywnych ŝródeł energii, w tym: 
gazowe, elektryczne, biomasa i inne, które 
minimalizują ujemny wpływ na stan środo-
wiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obowiązują ogólne ustalenia zawarte w § 6 ni-
niejszej uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-

nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 150 m² liczo-

na łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0 m,  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0 m,  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej z podda-

szem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego 
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 40% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1 mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika in-

tensywności zabudowy do 0,35;  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości;  
b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-

dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu (dz. nr 351/5) jako terenów zieleni do czasu 
wykonania inwestycji.  

23. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o charakterze rozproszonym, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 38MN/UT, 
38aMN/UT, 42MN/UT, 44MN/UT − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze 
rozproszonym z dopuszczeniem funkcji towa-
rzyszącej − usługi turystyki pobytowej oraz 
usługi nieuciąşliwe,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

mieszkalnych w zabudowie rozproszonej;  
b)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-

spodarczych w tym garaşy towarzyszących 
zabudowie mieszkalnej o formie architekto-
nicznej dopasowanej do budynku mieszkal-
nego;  

c)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
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i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 75% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  linie nieprzekraczalne zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu;  
b)  dopuszczenie budowy obiektów mieszkal-

nych i gospodarczych o następujących pa-
rametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 250 m² dla 

kaşdej wydzielonej działki budowlanej li-
czona łącznie dla wszystkich obiektów na 
wydzielonej działce budowlanej;  

− dla budynków mieszkalnych ograniczenie 
wysokości do 9,0m,  

− dla budynków gospodarczych i garaşy 
ograniczenie wysokości do 5,0m,  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
dwóch kondygnacji nadziemnych z pod-
daszem uşytkowym z dopuszczeniem sto-
sowania ścianki kolankowej,  

− dla zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 
nakaz stosowania dachu dwuspadowego 
lub wielospadowego symetrycznego 
o nachyleniu połaci w zakresie 35–45 
stopni,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 25% powierzchni terenu,  

d)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 1 mp na 50 m² powierzchni przeznaczonej 

na usługi nieuciąşliwe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  

a)  dopuszcza się podział terenu na działki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej niş 
2000 m² uzasadnionych przypadkach np. 
wydzielenia działki o nieregularnym kształcie 
moşliwość wydzielenia mniejszej po-
wierzchni w zakresie 10%;  

b)  dopuszczenie wydzielenia działek o po-
wierzchni mniejszej niş określona w planie 
wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej, poszerzeń pasów 
drogowych oraz dróg dojazdowych – we-
wnętrznych;  

c)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – usługi, do 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku mieszkalnego,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nu jako terenów zieleni do czasu wykonania in-
westycji.  

§ 9. TERENY ZABUDOWY I OBIEKTÓW 
USŁUGOWYCH  

1.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 1UT − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usłu-

gowej – usług turystyki pobytowej z dopuszcze-
niem funkcji towarzyszącej – mieszkalnictwo;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie rozbudowy istniejącego domu 

mieszkalnego;  
b)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

usług turystyki pobytowej;  
c)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-

spodarczych w tym garaşy towarzyszących 
zabudowie usługowo-mieszkalnej o formie 
architektonicznej do nich dopasowanej;  

d)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

e)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

f)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

g)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  
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b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszo-jezdnych, placów manewro-
wych,  

b)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 
elementów małej architektury;  

c)  dopuszczenie wprowadzania obiektów  
i urządzeń słuşących rekreacji i wypoczynku;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dopuszczenie rozbudowy istniejącego bu-

dynku mieszkalnego na działce nr 274 do pa-
rametrów:  
− szerokość elewacji frontowej do 19,0 m;  
− wysokość bez zmian;  

b)  dopuszcza się swobodne ukształtowanie linii 
zabudowy – zgodnej z przepisami szczegól-
nymi;  

c)  dopuszczenie budowy obiektów usług tury-
styki – domków turystycznych – o następu-
jących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 120,0 m²,  
− szerokość elewacji frontowej do 11,0 m,  
− geometria dachu – dach wielospadowy 

(w tym kopertowy) o minimalnym nachy-
leniu połaci 20 stopni,  

− ograniczenie zabudowy mieszkalnej do 
jednej kondygnacji nadziemnej,  

d)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 80% powierzchni terenu,  

e)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 2 mp na jeden dom usług turystyki;  

f)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika in-
tensywności zabudowy do 0,50;  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-

nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

2.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 2UT − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usłu-

gowej – usług turystyki pobytowej z dopusz-
czeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnic-
two;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  zakaz rozbudowy istniejącego domu miesz-

kalnego za wyjątkiem takich elementów jak 
ganek, zadaszenie przedwejściowe itp.  

b)  dopuszczenie prowadzenia remontów istnie-
jących obiektów z nakazem zachowania cha-
rakteru zabudowy, tj. geometrii dachu, wy-
sokości, kubatury oraz podziałów i wielkości 
okien.  

c)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
usług turystyki pobytowej lub obiektu 
mieszkalnego w lokalizacji wskazanej nie-
przekraczalną linią zabudowy,  

d)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych w tym garaşy towarzyszących 
zabudowie usługowo − mieszkalnej o formie 
architektonicznej do nich dopasowanej;  

e)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

f)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

g)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

h)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszcza się wprowadzania alterna-
tywnych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 
uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszo-jezdnych, placów manewro-
wych,  
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b)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 
elementów małej architektury;  

c)  dopuszczenie wprowadzania obiektów 
i urządzeń słuşących rekreacji i wypoczynku;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  w przypadku budowy nowych obiektów do-

puszcza się swobodne ukształtowanie linii 
zabudowy pod warunkiem sytuowania kale-
nic nowoprojektowanych obiektów prosto-
padle lub równolegle do kalenicy głównej 
obiektu istniejącego z moşliwością odchyłu 
10 stopni,  

b)  dopuszczenie budowy obiektu usług turysty-
ki lub obiektu mieszkalnego – o następują-
cych parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 150,0 m²,  
− szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  
− geometria dachu – dach wielospadowy 

lub dwuspadowy o minimalnym nachyle-
niu połaci 20 stopni,  

− ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-
nych do trzech (wliczając w to kondygna-
cję zawartą w dachu),  

c)  dopuszcza się budowę obiektów gospodar-
czych i garaşy o następujących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 50 m²,  
− geometria dachu – dach dwuspadowy lup 

jednospadowy o minimalnym nachyleniu 
połaci 20 stopni,  

− ograniczenie wysokości do 5,0 m,  
d)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-

budowanej do 75% powierzchni terenu,  
e)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika za-

budowy do 0,5;  
f)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w 

ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

3.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 3UT − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usłu-

gowej – usług turystyki pobytowej z dopusz-
czeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnic-
two;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

a)  dopuszczenie rozbudowy istniejących obiek-
tów;  

b)  zakaz budowy nowych obiektów usługowych 
i mieszkalnych;  

c)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych w tym garaşy towarzyszących 
zabudowie usługowo-mieszkalnej o formie 
architektonicznej dopasowanej do istnieją-
cych budynków;  

d)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków oraz stosowanie podob-
nych materiałów wykończeniowych;  

e)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

f)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

g)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszczenie wprowadzania alternatyw-
nych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
a)  znajdujący się na terenie obiekt mieszkalno – 

usługowy jest obiektem wskazanym do 
ochrony – obowiązują ustalenia zawarte  
w § 6 niniejszej uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszo-jezdnych, placów manewro-
wych,  

b)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 
elementów małej architektury;  

c)  dopuszczenie wprowadzania obiektów 
i urządzeń słuşących rekreacji i wypoczynku;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  w przypadku rozbudowy istniejących obiek-

tów nakaz utrzymania linii zabudowy elewa-
cji frontowych obiektów z dopuszczeniem 
budowy takich elementów jak ganek, zada-
szenie przedwejściowe itp.;  

b)  dopuszcza się budowę obiektów gospodar-
czych i garaşy o następujących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 50 m²,  
− geometria dachu – dach dwuspadowy lup 

jednospadowy o minimalnym nachyleniu 
połaci 20 stopni,  

− ograniczenie wysokości do 5,0 m,  
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c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 75% powierzchni terenu,  

d)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

4.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 8UT/M, − 
plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usłu-

gowej – usług turystyki pobytowej z dopusz-
czeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnic-
two,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów, oraz 

moşliwość dostosowania istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych, oraz wprowadzanie urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki uşytkowa-
nia budynków;  

b)  dopuszczenie rozbudowy istniejącego obiek-
tu,  

c)  dopuszczenie budowy nowego obiektu usłu-
gowego lub mieszkalnego;  

d)  dopuszczenie wymiany pokrycia dachu za 
wyjątkiem stosowania pokryć papowych, ty-
pu onduline,  

e)  dopuszczenie remontu elewacji i jej odnowy 
z zastrzeşeniem zakazu uşywania sidingu 
i innych tworzyw sztucznych;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych oraz garaşy o formie architek-
tonicznej dopasowanej do istniejącego 
obiektu;  

g)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

h)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

i)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

j)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów 
i ograniczeń w tym zakresie,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu ele-

wacji frontowej istniejącego obiektu, w 
przypadku jego przebudowy dopuszcza się 
wprowadzenie takich elementów w elewacji 
frontowej jak klatka schodowa, zadaszenie 
przedwejściowe, schody wejściowe;  

b)  dopuszczenie przebudowy istniejącego 
obiektu przy przestrzeganiu następujących 
parametrów:  
− powierzchnia zabudowy do 350 m²,  
− szerokość elewacji frontowej do 20,0 m, 

(w przypadku scalenia działek nr 267 i 268 
moşliwość rozbudowy na działce 268)  

− ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-
nych do 3,5 wliczając w to kondygnację 
zawartą w dachu,  

− ograniczenie maksymalnej wysokości do 
19,0m,  

− dopuszczenie stosowania dachu dwu lub 
wielospadowego o nachyleniu połaci 
w zakresie 30−45 stopni,  

c)  dopuszczenie budowy obiektu usługowego 
lub mieszkalnego o następujących parame-
trach:  
− powierzchnia zabudowy do 350 m²  
− szerokość elewacji frontowej do 17,0 m,  
− ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-

nych do 3,5 wliczając w to kondygnację 
zawartą w dachu,  

− ograniczenie maksymalnej wysokości do 
19,0 m,  

− dopuszczenie stosowania dachu dwu- lub 
wielospadowego o nachyleniu połaci 
w zakresie 30−45 stopni,  

d)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych o następujących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 100,0 m² (li-

czona łącznie dla wszystkich nowych 
obiektów gospodarczych),  
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− ograniczenie wysokości do 6,0 m,  
− ograniczenie ilości kondygnacji do 1 kon-

dygnacji nadziemnej,  
− nakaz stosowania dachu dwuspadowego 

lub wielospadowego symetrycznego  
o minimalnym nachyleniu połaci 20 stop-
ni,  

e)  w przypadku przeznaczenia obiektu na funk-
cję usługową nakaz zapewnienia miejsc par-
kingowych w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
f)  ograniczenie maksymalnego wskaŝnika in-

tensywności zabudowy do 0,9;  
g)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-

budowanej do 80% terenu.  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

b)  dopuszczenie wykorzystania do celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z więcej niş jednej działki pod warun-
kiem stosowania określonych planem para-
metrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, liczo-
nych dla łącznej powierzchni nieruchomości 
gruntowej;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod 

funkcje towarzyszącą – mieszkaniową do 
40% powierzchni uşytkowej budynku,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do-
puszczenie tymczasowego wykorzystania tere-
nów niezainwestowanych jako terenów zieleni 
do czasu wykonania inwestycji.  

5.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 5UKs − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usług 

kultury sakralnej (kościół),  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a)  zakaz rozbudowy istniejącego obiektu,  
b)  zakaz budowy nowych obiektów usługowych 

i mieszkalnych;  
c)  dopuszczenie prowadzenia remontów, do-

stosowanie istniejącej zabudowy do obowią-
zujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polep-
szających warunki uşytkowania obiektu, w 
tym urządzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej.  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 50% po-
wierzchni terenu;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
a)  teren oznaczony symbolem 5UKs objęty jest 

strefą ochrony konserwatorskiej oraz znajdu-
je się na nim obiekt wpisany do rejestru za-
bytków, w związku z tym – obowiązują usta-
lenia zawarte w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszych wokół kościoła,  
b)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 

elementów małej architektury w tym oświe-
tlenia;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  nakaz zachowania gabarytów obiektu,  
b)  ze względu na fakt şe obiekt na terenie znaj-

duje się w rejestrze zabytków, wszelkie prace 
dotyczące obiektu i jego otoczenia naleşy 
uzgodnić z Dolnośląskim Konserwatorem 
Zabytków,  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  zakaz wydzielania nowych działek,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

6. Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 7UT − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usłu-

gowej – usług turystyki pobytowej z dopusz-
czeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnic-
two;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie rozbudowy istniejącego obiek-

tu (budynek pensjonatowy nr 44),  
b)  dopuszczenie prowadzenia remontów istnie-

jących obiektów z nakazem zachowania cha-
rakteru zabudowy,  

c)  zakaz budowy nowych obiektów usługowych 
i mieszkalnych,  

d)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych towarzyszących zabudowie 
usługowo-mieszkalnej o formie architekto-
nicznej do nich dopasowanej;  

e)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

f)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

g)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

h)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 105 – 11324 – Poz. 1646 

 

przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dopuszcza się wprowadzanie zieleni urzą-
dzonej, o charakterze parkowym,  

c)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszcza się wprowadzania alterna-
tywnych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
przebudowa istniejącego obiektu wymaga po-
zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszo-jezdnych, placów manwerwo-
wych,  

b)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 
elementów małej architektury;  

c)  dopuszczenie wprowadzania obiektów  
i urządzeń słuşących rekreacji i wypoczynku;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  nakaz utrzymania linii zabudowy elewacji 

frontowej istniejącego budynku,  
b)  dopuszczenie rozbudowy istniejącego bu-

dynku o jedną kondygnację nadziemną,  
c)  ograniczenie wysokości budynku do 15,0 m,  
d)  ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-

nych do 3,5 (wliczając w to poddasze uşyt-
kowe),  

e)  nakaz odtworzenia geometrii dachu po prze-
budowie budynku,  

f)  nakaz stosowania dachówki na pokrycie da-
chu,  

g)  dopuszcza się budowę obiektów gospodar-
czych o następujących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 50 m²,  
− geometria dachu – dach dwuspadowy lup 

jednospadowy o minimalnym nachyleniu 
połaci 20 stopni,  

− ograniczenie wysokości do 5,0 m,  
h)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-

budowanej do 75% powierzchni terenu,  
i)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 

w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-

ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

7.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 8UT − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usłu-

gowej – usług turystyki pobytowej z dopusz-
czeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnic-
two;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

a)  zakaz rozbudowy istniejących obiektów,  
b)  dopuszczenie prowadzenia remontów istnie-

jących obiektów z nakazem zachowania cha-
rakteru zabudowy, tj. geometrii dachu, wy-
sokości, kubatury oraz podziałów i wielkości 
okien.  

c)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
usług turystyki pobytowej lub obiektu 
mieszkalnego w lokalizacji wskazanej nie-
przekraczalną linią zabudowy,  

d)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych w tym garaşy towarzyszących 
zabudowie usługowo-mieszkalnej o formie 
architektonicznej do nich dopasowanej;  

e)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

f)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

g)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

h)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej dopuszcza się wprowadzania alterna-
tywnych ŝródeł energii, w tym: gazowe, elek-
tryczne, biomasa i inne, które minimalizują 
ujemny wpływ na stan środowiska przyrod-
niczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
znajdujące się na terenie budynki są obiektami 
wskazanym do ochrony przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6 niniejszej uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-

gów pieszo – jezdnych, placów manewro-
wych,  
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b)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 
elementów małej architektury;  

c)  dopuszczenie wprowadzania obiektów 
i urządzeń słuşących rekreacji i wypoczynku;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  ze względu na brak wyraŝnej kontynuacji linii 

zabudowy wyznacza się nieprzekraczalną li-
nię zabudowy od strony północnej – zgodnie 
z rysunkiem planu z nakazem sytuowania ka-
lenicy nowoprojektowanego obiektu równo-
legle do wyznaczonej linii zabudowy z moş-
liwością jej odchylenia w zakresie 10 stopni,  

b)  dopuszczenie budowy obiektu usług turysty-
ki lub obiektu mieszkalnego – o następują-
cych parametrach:  
− szerokość elewacji frontowej do 17,0 m,  
− geometria dachu – dach wielospadowy 

lub dwuspadowy o nachyleniu połaci 30–
−45 stopni,  

− ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-
nych do 3,5 (wliczając w to kondygnację 
zawartą w dachu),  

− ograniczenie wysokości obiektu do 16,0 m,  
c)  dopuszcza się budowę obiektów gospodar-

czych i garaşy o następujących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 50 m²,  
− geometria dachu – dach dwuspadowy 

o minimalnym nachyleniu połaci 20 stop-
ni lub jednospadowy o minimalnym na-
chyleniu 5 stopni,  

− ograniczenie wysokości do 5,0 m,  
d)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-

budowanej do 75% powierzchni terenu,  
e)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 

w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

8.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 9UT − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usłu-

gowej – usług turystyki pobytowej z dopusz-
czeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnic-
two;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
usług turystyki pobytowej lub obiektu 
mieszkalnego w lokalizacji wskazanej nie-
przekraczalną linią zabudowy,  

b)  dopuszczenie budowy nowych obiektów go-
spodarczych w tym garaşy dopasowanych 
formą, kolorystyką oraz materiałami wykoń-
czeniowymi do projektowanej zabudowy 
usługowo-mieszkalnej;  

c)  nakaz stosowania stonowanej i podobnej ko-
lorystyki elewacji budynków;  

d)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

e)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

f)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu;  

b)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
obowiązują ustalenia zawarte w §6 niniejszej 
uchwały;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 

elementów małej architektury;  
b)  dopuszczenie wprowadzania obiektów  

i urządzeń słuşących rekreacji i wypoczynku;  
6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudo-

wy od strony zachodniej terenu (od ul. Orla 
Skała) – zgodnie z rysunkiem planu z naka-
zem sytuowania kalenicy nowoprojektowa-
nego obiektu równolegle lub prostopadle do 
wyznaczonej linii zabudowy z moşliwością 
jej odchylenia w zakresie 10 stopni,  

b)  dopuszczenie budowy obiektów usług tury-
styki − o następujących parametrach:  
− szerokość elewacji frontowej do 17,0 m,  
− geometria dachu – dach wielospadowy 

lub dwuspadowy o nachyleniu połaci 30–
−45 stopni,  

− ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-
nych do 3,5 (wliczając w to kondygnację 
zawartą w dachu),  

− ograniczenie wysokości obiektu do  
16,0 m,  

− powierzchnia zabudowy do 220 m² liczo-
nej dla jednego obiektu,  
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c)  dopuszcza się budowę obiektów gospodarczych 
i garaşy towarzyszących obiektom usługowo- 
-mieszkalnym o następujących parametrach:  

− powierzchnia zabudowy do 50 m²,  
− geometria dachu – dach dwuspadowy 

o minimalnym nachyleniu połaci 20 stop-
ni lub jednospadowy o minimalnym na-
chyleniu 5 stopni,  

− ograniczenie wysokości do 5,0 m,  
d)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-

budowanej do 75% powierzchni terenu,  
e)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 

w ilości:  
− 1 mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1 mp na trzy miejsca noclegowe,  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia nowych działek 

budowlanych o powierzchni nie mniejszej 
niş 1500m²,  

b)  nakaz zapewnienia dostępu do dróg publicz-
nych dla kaşdej wydzielonej działki,  

c)  dopuszcza się wydzielenie mniejszych dzia-
łek tylko dla obiektów i urządzeń infrastruk-
tury technicznej, poszerzeń dróg lub wydzie-
leń dróg wewnętrznych,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: 
nie ustala się nakazów i ograniczeń w tym 
zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów: 
nie ustala się nakazów i ograniczeń w tym 
zakresie.  

9.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem: 1US − plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny obiektów 

i urządzeń usług sportu z dopuszczeniem funkcji 
towarzyszącej zieleń urządzona, obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej słuşące do ob-
sługi terenu,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia remontów w tym 

wymianę nawierzchni boisk sportowych, do-
stosowania istniejących obiektów i urządzeń 
do obowiązujących wymogów technicznych 
oraz wprowadzania urządzeń technicznych 
polepszających warunki uşytkowania obiek-
tu, w tym urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej;  

b)  dopuszczenie budowy obiektów i urządzeń 
związanych z funkcją podstawową lub towa-
rzyszącą terenu;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  teren nie podlega ochronie akustycznej 

w myśl art. 114 Prawo ochrony środowiska.  
b)  uciąşliwość związana z działalnością prowa-

dzoną w obrębie terenu nie moşe wykraczać 
poza ich granice i naruszać standardów ja-

kościowych środowiska ustalonych dla tere-
nów sąsiednich,  

c)  ustala się minimalny wskaŝnik terenów bio-
logicznie czynnych na poziomie 70% (wlicza-
jąc w to płytę boiska)  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszcza się lokalizację wolno stojących 

nośników reklamowych,  
6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dopuszcza się lokalizację terenowych obiek-

tów sportu takich jak boiska trawiaste lub 
o nawierzchni sztucznej,  

b)  dopuszcza się budowę budynku socjalno – 
administracyjno-usługowego, mieszczącego 
funkcje socjalne, sanitarne, medyczne, ma-
gazynowe techniczne o następujących pa-
rametrach:  
− linia zabudowy nieprzekraczalna – zgod-

nie rysunkiem planu,  
− powierzchnia zabudowy do 500 m²,  
− wysokość do 8,0 m,  
− dach wielospadowy lub dwuspadowy 

o nachyleniu połaci w zakresie 15–45 
stopni, dopuszcza się równieş zastosowa-
nie dachu płaskiego,  

− maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych – 2,  

c)  ogranicza się powierzchnię zabudowaną do 
30% terenu (przy zaliczeniu płyt boisk do 
powierzchni biologiczne czynnej)  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala.  

10.  Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 2US/ZP, 
3US/ZP, 4US/ZP, 5US/ZP − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny obiektów 

i urządzeń usług sportu, w tym narciarskich tras 
zjazdowych w raz z infrastrukturą, z dopuszcze-
niem funkcji towarzyszącej zieleń urządzona, 
obiekty infrastruktury technicznej słuşące do 
obsługi terenu,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy obiektów i urządzeń 

związanych z funkcją podstawową lub towa-
rzyszącą terenu;  

b)  ze względu na rodzaj inwestycji (pole golfo-
we) w uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się zmianę ukształtowania terenu po-
przez jego niwelację,  

c)  dopuszcza się budowę zbiorników wodnych,  
d)  dopuszcza się budowę systemów nawadnia-

jących,  
e)  w poblişu istniejących miejsc atrakcyjnych 

turystycznie (Chybotek) na pieszych trasach 
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turystycznych dopuszcza się lokalizację nie-
wielkich obiektów obsługi turystycznego 
oraz gastronomicznych lub handlowych,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  dopuszczenie wprowadzania komponowa-

nych układów zieleni niskiej i wysokiej,  
b)  uciąşliwość związana z działalnością prowa-

dzoną w obrębie terenu nie moşe wykraczać 
poza ich granice i naruszać standardów ja-
kościowych środowiska ustalonych dla tere-
nów sąsiednich,  

c)  ustala się minimalny wskaŝnik terenów bio-
logicznie czynnych na poziomie 70%,  

d)  obiekty wskazane do ochrony: 5US/ZP –  
3 stanowiska roślin – dziewięćsiłu; na 
2US/ZP – forma skalna,  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  

a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni znajdu-
jących się na terenie dróg gospodarczych,  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dla obiektów wymienionych w pkt. 2) e. 

ustala się następujące parametry:  
− powierzchnia zabudowy do 50 m²,  
− wysokość do 3,5 m,  
− ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-

nych do 1,  
− dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o nachyleniu min. 20 stopni.  
7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  zakaz podziału nieruchomości,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się.  

§ 10. TERENY ZIELENI  
1.  Dla terenu z istniejącą funkcją podstawową 

terenów cmentarza, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1ZC − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu: teren cmentarza;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a)  nakaz utrzymania istniejącej zieleni,  
b)  dopuszczenie wprowadzania komponowa-

nych zespołów zieleni wysokiej i niskiej,  
c)  dopuszcza się wprowadzanie obiektów małej 

architektury oraz budowę elementów oświe-
tlenia,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 65% powierzchni;  
b)  na terenie znajduje się obiekt chroniony – 

pomnik przyrody,  

4)  zasady ochrony wartości środowiska przyrodni-
czego i krajobrazu kulturowego:  
a)  teren objęty jest strefą ochrony konserwa-

torskiej oraz znajduje się na nim obiekt wpi-
sany do rejestru zabytków, w związku z tym 
– obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 
niniejszej uchwały,  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie wprowadzenia ujednoliconych 

nawierzchni i obiektów małej architektury;  
6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy: nie ustala się,  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem:  
a)  zakaz podziału nieruchomości,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy:  
a)  zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudo-

wy, nie związanej z przeznaczeniem terenu, 
ustalonym w planie,  

b)  ustala się strefę ochronną cmentarza w któ-
rej wszelkie działania inwestycyjne naleşy 
wykonywać z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych.  

2.  Dla istniejących terenów leśnych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3aZL, 
3bZL, 3cZL, 3dZL, 3eZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 
9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 
17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL, 
26ZL, 27ZL, 28ZL plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu: lasy,  
2)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
a)  zakaz prowadzenia prac mogących powo-

dować zmianę stosunków wodnych tego te-
renu,  

b)  nakaz zachowania liniowych układów zieleni 
wysokiej, w tym zadrzewień przydroşnych i 
śródpolnych w otoczeniu obszarów leśnych 
dla zachowania ciągłości korytarzy ekolo-
gicznych,  

c)  dla terenu 25ZL dopuszczenie rewitalizacji 
istniejącej infrastruktury turystycznej (ście-
şek, elementów malej architektury),  

d)  obiekty chronione: na 3ZL – utwory skalne; 
na 13ZL – utwory skalne  

3)  szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
a)  zakaz zabudowy,  
b)  zakaz uşytkowania terenu w sposób niezwią-

zany z gospodarką leśną.  
4)  nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń 

i ograniczeń dotyczących:  
a)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,  
b)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  
c)  parametrów i wskaŝników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaŝniki intensywności zabudowy,  
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d)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym,  

e)  sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenu,  

3.  Dla terenów z funkcją podstawową tereny 
zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1ZP, 2ZP − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej 

– parkowej,  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego;  
a)  nie dopuszcza się wprowadzenia jakiejkol-

wiek zabudowy,  
b)  dopuszcza się wprowadzanie obiektów małej 

architektury i oświetlenia,  
3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 80% powierzchni te-
renu,  

b)  dopuszczenie wprowadzania komponowa-
nych zespołów zieleni niskiej i wysokiej,  

4)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza się wpro-
wadzanie ujednoliconych ciągów pieszych oraz 
elementów oświetlenia i małej architektury,  

5)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; nie 
ustala się;  

6)  nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń 
i ograniczeń dotyczących:  
a)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,  
b)  parametrów i wskaŝników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaŝniki intensywności zabudowy,  

c)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym,  

d)  sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenu,  

4. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawo-
wą tereny zieleni nieurządzonej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1Z, 2Z,3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 
8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z, 16Z, 17Z, 18Z, 
20Z, 22Z, 23Z, − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni nieurzą-

dzonej,  
2)  zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 95% powierzchni te-
renu,  

b)  dopuszczenie utrzymania istniejących form 
uşytkowania,  

c)  nakaz utrzymania istniejącego układu rowów 
melioracyjnych i zachowania ich pełnej 
droşności oraz zapewnienia dostępu do 
prowadzenia prac związanych z ich technicz-
nym utrzymaniem,  

d)  formy chronione: stanowisko paprotki na te-
renie 12Z/13Z; na 6Z utwory skalne; na 8Z 
utwory skalne; na 12 utwory skalne.  

3)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkol-
wiek zabudowy.  

4)  nie określa się nakazów i zakazów i ograniczeń 
dotyczących:  
a)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,  
b)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  
c)  parametrów i wskaŝników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu,  
d)  szczegółowych zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem,  
e)  sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów.  

5. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawo-
wą tereny zieleni nieurządzonej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 21Z − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni nieurzą-

dzonej z dopuszczeniem budowy obiektu tury-
styki pobytowej oraz przeznaczenie części tere-
nu na pole namiotowe.  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 

usług turystyki pobytowej z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej mieszkaniowej,  

b)  nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki 
elewacji budynków;  

c)  nakaz stosowania dachów o kolorystyce po-
łaci zawartej w odcieniach czerwieni, brązu 
i szarości, z zakazem stosowania pokryć pa-
powych lub typu onduline;  

d)  zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

e)  dopuszczenie budowy nowych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym: 
przyłączy elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych;  

f)  dopuszczenie wydzielenia terenu dla pola 
namiotowego,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a)  dopuszczenie utrzymania istniejących form 

uşytkowania,  
b)  nakaz utrzymania istniejącego układu rowów 

melioracyjnych i zachowania ich pełnej 
droşności oraz zapewnienia dostępu do 
prowadzenia prac związanych z ich technicz-
nym utrzymaniem,  

c)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznej czynnej na 80% po-
wierzchni terenu;  

d)  dla systemu ogrzewania i gospodarki ciepl-
nej nakaz wprowadzania alternatywnych 
ŝródeł energii, w tym: gazowe, elektryczne, 
biomasa i inne, które minimalizują ujemny 
wpływ na stan środowiska przyrodniczego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
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a)  dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni cią-
gów pieszo-jezdnych, placów manewro-
wych,  

b)  dopuszczenie wprowadzania ujednoliconych 
elementów małej architektury;  

c)  dopuszczenie wprowadzania obiektów i 
urządzeń słuşących rekreacji i wypoczynku;  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dopuszczenie budowy obiektu usług turysty-

ki (w tym domków turystycznych) – o nastę-
pujących parametrach:  
− powierzchnia zabudowy do 300,0 m², li-

czona łącznie dla wszystkich obiektów,  
− szerokość elewacji frontowej do 20,0 m,  
− geometria dachu – dach dwuspadowy lub 

wielospadowy o minimalnym nachyleniu 
połaci 20 stopni,  

− w przypadku budowy obiektu usług tury-
styki ograniczenie ilości kondygnacji do 
dwóch kondygnacji nadziemnych,  

− w przypadku budowy domków turystycz-
no rekreacyjnych ograniczenie ilości kon-
dygnacji do jednej kondygnacji nadziem-
nej,  

b)  w przypadku przeznaczenia części obiektu na 
funkcję usługową nakaz zapewnienia miejsc 
parkingowych w ilości:  
− 1mp na jeden apartament lub mieszkanie 

(w przypadku funkcji towarzyszącej zabu-
dowie mieszkaniowej usług turystyki po-
bytowej).  

− 1mp na trzy miejsca noclegowe,  
− 2mp na jeden dom usług turystyki,  

c)  ograniczenie powierzchni zabudowanej do 
20% terenu.  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  dopuszczenie wydzielenia działek wyłącznie 

dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, poszerzeń pasów drogowych 
oraz dróg dojazdowych – wewnętrznych;  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się nakazów i ograniczeń w tym zakresie;  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się nakazów i ograniczeń w tym zakresie.  

6. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawo-
wą tereny zieleni nieurządzonej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 24Z − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni nieurzą-

dzonej z dopuszczeniem wprowadzania usług 
sportu.  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie stworzenia miejsc parkingo-

wych na 20% powierzchni terenu,  
b)  dopuszczenie budowy narciarskiej trasy 

zjazdowej wraz z infrastrukturą (wyciąg or-
czykowy) oraz elementami małej architektu-
ry,  

c)  zakaz budowy obiektów kubaturowych,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 80% powierzchni te-
renu,  

b)  dopuszczenie utrzymania istniejących form 
uşytkowania,  

c)  nakaz utrzymania istniejącego układu rowów 
melioracyjnych i zachowania ich pełnej 
droşności oraz zapewnienia dostępu do 
prowadzenia prac związanych z ich technicz-
nym utrzymaniem,  

4)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkol-
wiek zabudowy.  

5)  nie określa się nakazów i zakazów i ograniczeń 
dotyczących:  
a)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  
b)  parametrów i wskaŝników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu,  
c)  szczegółowych zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem,  
d)  sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów.  

7. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawo-
wą tereny wód śródlądowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem WS − plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe,  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a)  zakaz zasypywania oraz prowadzenia innych 

prac mogących powodować zmiany stosun-
ków wodnych,  

b)  nakaz zachowania liniowych układów zieleni, 
w tym zadrzewień przydroşnych i śródpo-
lnych,  

3)  szczególne warunki zagospodarowywania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: zakaz uşytkowania te-
renu w sposób niezwiązany z ochroną stosun-
ków wodnych oraz działań słuşących ochronie 
przed powodzią.  

4)  nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lub ograniczeń dotyczących:  
a)  zasad ochrony i przestrzennego kształtowa-

nia ładu przestrzennego,  
b)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  
c)  parametrów i wskaŝników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu,  
d)  szczegółowych zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem,  
e)  sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów.  

§ 11. ZASADY UTRZYMANIA I ROZBUDOWY 
UKŁADU KOMUNIKACJI DROGOWEJ  

1. Ustała się w obszarze objętym planem 
układ komunikacji drogowej, na który składają się:  
1)  istniejące ulice główne ruchu przyspieszonego, 

oznaczone rysunkach planu symbolem KD/GP;  
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2)  istniejące i planowane ulice zbiorcze, oznaczone 
rysunkach planu symbolem KD/Z;  

3)  istniejące i planowane ulice lokalne, oznaczone 
na w/w rysunkach planu symbolem KD/L;  

4)  istniejące i planowane ulice dojazdowe, ozna-
czone na w/w rysunkach planu symbolem KD/D;  

5)  istniejące i planowane ulice wewnętrzne, ozna-
czone na w/w rysunkach planu symbolem 
KD/W;  

2.  Dla terenów z istniejącą funkcją podsta-
wową komunikacji drogowej – ulice główne ruchu 
przyspieszonego, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1KD/GP – plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 

drogowej − ulic głównych ruchu przyspieszo-
nego;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

a)  nakaz utrzymania istniejącego układu ulic,  
b)  dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyj-

nych i innych robót określonych ustawą o dro-
gach publicznych,  

c)  nakaz sytuowania w sąsiedztwie dróg KD/GP 
nowych obiektów budowlanych poza zasięgiem 
uciąşliwości ulic określonej w przepisach 
o ochronie i kształtowaniu środowiska lub w jej 
zasięgu pod warunkiem zastosowania przez in-
westorów środków technicznych zmniejszają-
cych uciąşliwości do poziomu określonego 
w tych przepisach,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie zachowania 
i wprowadzania w liniach rozgraniczających uli-
ce liniowych układów zieleni wysokiej i izola-
cyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu oraz przebiegiem sieci uzbrojenia,  

4)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  dopuszczenie remontów i budowy chodni-

ków o szerokości min. 1,5 m oraz ścieşek 
rowerowych o szerokości 1,5 – 2,0 m w ob-
rębie linii rozgraniczających ulice oraz in-
nych obiektów i urządzeń słuşących komuni-
kacji publicznej, takich jak zatoki i przystanki 
autobusowe z zadaszeniami,  

b)  dopuszcza się umieszczanie infrastruktury 
technicznej w istniejącym pasie drogowym 
na odcinkach o przekroju ulicznym lecz poza 
jezdnią, w pasie drogowym o przekroju dro-
gowym wyłącznie celem wykonania przyłą-
czy do istniejących urządzeń , a w obrębie 
jezdni celem przejścia poprzecznego,  

c)  dopuszczenie umieszczania obiektów i urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ta-
kich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory świetlne oraz 
tablic i obiektów reklamowych w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi,  

d)  utrzymuje się istniejące granice pasa dro-
gowego, dopuszcza się regulację granic pasa 
drogowego na podstawie przepisów wyko-
nawczych do ustawy o drogach publicznych 
zgodnie z potrzebami rozbudowy drogi,  

e)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości pa-
sa ruchu 7.0 m, w przypadkach istniejącej 
mniejszej szerokości zakaz jej zmniejszania 

oraz dopuszczenie do zwiększenie szerokości 
do min. 7,0 m,  

f)  zakaz wprowadzania zjazdów z terenów za-
budowy mieszkaniowej i usługowej na ulicę 
główną poza miejscami wskazanymi na ry-
sunku planu,  

3.  Dla terenów z funkcją podstawową komu-
nikacji drogowej – ulice zbiorcze, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1KD/Z – plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 

drogowej − ulic zbiorczych;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a)  nakaz utrzymania istniejącego układu ulic,  
b)  dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót określonych ustawą 
o drogach publicznych,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie zachowania 
i wprowadzania w liniach rozgraniczających uli-
ce liniowych układów zieleni wysokiej i izola-
cyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu oraz przebiegiem sieci uzbrojenia,  

4)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  dopuszczenie remontów i budowy chodni-

ków o szerokości min. 1,5 m oraz ścieşek 
rowerowych o szerokości 1,5 – 2,0 m w ob-
rębie linii rozgraniczających ulice oraz in-
nych obiektów i urządzeń słuşących komuni-
kacji publicznej, takich jak zatoki i przystanki 
autobusowe z zadaszeniami,  

b)  dopuszczenie umieszczania w liniach roz-
graniczających ulic urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej,  

c)  dopuszczenie umieszczania obiektów i urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ta-
kich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory świetlne oraz 
tablic i obiektów reklamowych w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi,  

d)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości 
w liniach rozgraniczających 20 m,  

e)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości pa-
sa ruchu 3,5 m,  

4.  Dla terenów z funkcją podstawową komu-
nikacji drogowej – ulice lokalne, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1KD/L, 2KD/L – plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 

drogowej − ulic lokalnych;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót określonych ustawą 
o drogach publicznych,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie zachowania 
i wprowadzania w liniach rozgraniczających uli-
ce liniowych układów zieleni wysokiej i izola-
cyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu oraz przebiegiem sieci uzbrojenia,  

4)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  dopuszczenie remontów i budowy chodni-

ków o szerokości min. 1,5 m oraz ścieşek 
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rowerowych o szerokości 1,5 – 2,0 m w ob-
rębie linii rozgraniczających ulice oraz in-
nych obiektów i urządzeń słuşących komuni-
kacji publicznej, takich jak zatoki i przystanki 
autobusowe z zadaszeniami,  

b)  dopuszczenie umieszczania w liniach roz-
graniczających ulic urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej,  

c)  dopuszczenie umieszczania obiektów i urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ta-
kich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory świetlne oraz 
tablic i obiektów reklamowych w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi,  

d)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości 
w liniach rozgraniczających 12 m poza od-
cinkami istniejących geodezyjnie wyznaczo-
nych linii rozgraniczających o ile nie koliduje 
to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów,  

e)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości pa-
sa ruchu 3.00 m,  

5. Dla terenów z funkcją podstawową komuni-
kacji drogowej – ulice dojazdowe, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KD/D, 2KD/D, 3KD/D, 
4KD/D, 5KD/D, 6KD/D, 7KD/D, 8KD/D, 9KD/D, 
10KD/D, 11KD/D, 13KD/D, 14KD/D, 15KD/D, 16KD/D, 
17KD/D, 18KD/D, 19KD/D, 20KD/D, 21KD/D, 22KD/D, 
23KD/D – plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 

drogowej − ulic dojazdowych;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót określonych ustawą 
o drogach publicznych,  

b)  dopuszczenie etapowej budowy układu ulic 
dojazdowych,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie zachowania 
i wprowadzania w liniach rozgraniczających uli-
ce liniowych układów zieleni wysokiej i izola-
cyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu oraz przebiegiem sieci uzbrojenia,  

4)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  dopuszczenie remontów i budowy chodni-

ków o szerokości min. 1,5 m oraz ścieşek 
rowerowych w obrębie linii rozgraniczają-
cych ulice oraz innych obiektów i urządzeń 
słuşących komunikacji publicznej, takich jak 
zatoki i przystanki autobusowe z zadasze-
niami,  

b)  dopuszczenie umieszczania w liniach roz-
graniczających ulic urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej,  

c)  dopuszczenie umieszczania obiektów 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, takich jak: znaki drogowe pionowe 
i poziome, drogowskazy, sygnalizatory 
świetlne oraz tablic i obiektów reklamowych 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi,  

d)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości 
w liniach rozgraniczających 10.00 m poza 
odcinkami istniejących geodezyjnie wyzna-
czonych linii rozgraniczających o ile nie koli-
duje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów,  

e)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości pa-
sa ruchu 2.5 m,  

6.  Dla terenów z funkcją podstawową komu-
nikacji drogowej – ulice wewnętrzne, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1KD/W, 2KD/W – plan 
ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 

drogowej − ulic wewnętrznych;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a)  dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót określonych ustawą 
o drogach publicznych,  

b)  dopuszczenie wykorzystania dróg we-
wnętrznych jako ciągi pieszo-jezdne,  

c)  dopuszczenie utrzymania na terenach na te-
renach rolniczych wewnętrznych dróg o cha-
rakterze gospodarczym,  

d)  dopuszczenie utrzymania istniejących ulic 
wewnętrznych lub korekt ich przebiegu albo 
rozbudowy,  

3)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  dopuszczenie remontów i budowy chodni-

ków o szerokości min. 1,5 m oraz ścieşek 
rowerowych o szerokości 1,5 – 2,0 m b) do-
puszczenie umieszczania w liniach rozgrani-
czających ulic urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej,  

b)  nakaz utrzymania minimalnej szerokości 
w liniach rozgraniczających 8.00 m poza od-
cinkami istniejących geodezyjnie wyznaczo-
nych linii rozgraniczających o ile nie koliduje 
to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów,  

c)  nakaz utrzymania min. szerokości pasa ru-
chu 2.5 m z dopuszczeniem ruchu jedno-
stronnego na jednym pasie ruchu.  

7.  Dla terenów z funkcją podstawową komu-
nikacji pieszej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KX – plan dopuszcza modernizację ist-
niejących ciągów pieszych oraz etapowe wprowa-
dzanie nowych.  

8.  Wskaŝniki te są obowiązujące dla nowopro-
jektowanych terenów, w przypadku terenów, na 
których istnieje zainwestowane naleşy wprowa-
dzać powyşsze wskaŝniki w przypadkach kiedy jest 
to moşliwe.  

9.  Dla terenów z funkcją podstawową tereny 
obsługi komunikacji samochodowej: parking, 
oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KSp, 
2KSp plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny obsługi komuni-

kacji samochodowej – parking z dopuszczeniem 
funkcji towarzyszącej zieleń urządzona, usługi 
handlu,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie budowy nawierzchni parkingu,  
b)  dopuszczenie budowy obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz elementów 
sieci,  

c)  teren ozn. symbolem 1KSp: ze względu na 
lokalizację parkingu w bezpośrednim są-
siedztwie cmentarza komunalnego dopusz-
cza się budowę obiektów usług handlu 
w lokalizacji wskazanej nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy,  
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d)  dopuszcza się wprowadzanie komponowa-
nych zespołów zieleni wysokiej i niskiej,  

e)  dopuszcza się wprowadzanie elementów 
małej architektury oraz budowę elementów 
komunikacji pieszej i rowerowej,  

f)  dla projektowanej zabudowy usług handlu 
zakaz uşywania materiałów wykończenio-
wych o niskich wartościach estetycznych ta-
kich jak siding lub inne tworzywa PCV;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu,  

b)  zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu objętego ni-
niejszymi ustaleniami,  

c)  nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej 
wzdłuş granicy terenu za wyjątkiem miejsc 
wjazdów,  

4)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie wprowadzenia ujednoliconych 

nawierzchni pod względem uşytych materia-
łów oraz elementów małej architektury,  

b)  dopuszczenie wprowadzenia elementów 
oświetlenia,  

5)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się.  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dopuszczenie powierzchni zabudowanej do 

75% powierzchni terenu,  
b)  dla terenu oznaczonego symbolem 2KSp: 

dopuszczenie budowy obiektów usług han-
dlu w lokalizacji wskazanej nieprzekraczalną 
linią zabudowy − o następujących parame-
trach:  
− dopuszczalna powierzchnia zabudowy 

800 m² liczona łącznie dla wszystkich 
obiektów,  

− w przypadku budowy kilku obiektów 
usługowych:  

a)  nakaz projektowania tych obiektów w taki 
sposób, aby elewacje frontowe tworzyły 
prostą, czytelną linię zabudowy,  

b)  nowo projektowane obiekty muszą być 
spójne pod względem architektonicznym, tj. 
wysokością, ukształtowaniem dachu, kolory-
styką,  
− geometria dachu – dach wielospadowy 

lub dwuspadowy o nachyleniu połaci 20–
−45 stopni,  

− ograniczenie ilości kondygnacji nadziem-
nych do 1 (wliczając w to kondygnację 
zawartą w dachu),  

− ograniczenie wysokości obiektu do 7,0 m 
licząc do kalenicy głównej budynku,  

c)  ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowanej do 75% powierzchni terenu,  

d)  na terenie ozn. symbolem 2KSp zakaz bu-
dowy obiektów kubaturowych i nie związa-
nych z funkcją podstawową terenu,  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym:  
a)  nie dopuszcza się podziału terenu na działki,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: dopusz-
cza się tymczasowe zagospodarowanie i uşyt-
kowanie terenu w związku z okolicznościowymi 
imprezami masowymi na czas ich trwania,  

9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się.  

10. Dla terenów z istniejącą funkcją podsta-
wową tereny pasa drogowego − parking, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem: 2KD/GPp, 
3KD/GPp plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów: tereny pasa drogowego 

− parking z dopuszczeniem funkcji towarzyszą-
cej zieleń urządzona, oraz na terenie 2KD/GPp 
usługi handlu,  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  
a)  dopuszczenie remontów nawierzchni par-

kingu,  
b)  dopuszczenie budowy obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz elementów 
sieci,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznej czynnej na 25% po-
wierzchni terenu,  

b)  zakaz przekraczania standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu objętego ni-
niejszymi ustaleniami,  

c)  nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej 
wzdłuş granicy terenu za wyjątkiem miejsc 
wjazdów,  

4)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a)  dopuszczenie wprowadzenia ujednoliconych 

nawierzchni pod względem uşytych materia-
łów oraz elementów małej architektury,  

b)  dopuszczenie wprowadzenia elementów 
oświetlenia,  

5)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala się.  

6)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy:  
a)  dopuszczenie powierzchni zabudowanej do 

100% powierzchni terenu,  
b)  dopuszcza się prowadzenie na terenie 2KSp 

prowadzenie działalności usług handlu jedy-
nie w tymczasowych, sezonowych obiek-
tach,  

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:  
a)  nie dopuszcza się podziału terenu na działki,  

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: nie ustala 
się,  
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9)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: nie 
ustala się.  

§ 12. URZĄDZENIA I SIECI INFRASTRUKTURY 
TECHNICZEJ  

1.  Plan dopuszcza modernizację i rozbudowę 
sieci i urządzeń infrastruktury w obszarze objętym 
ustaleniami planu:  
1)  jako inwestycje celu publicznego dla sieci wo-

dociągowych, kanalizacyjnych, których budowa 
i eksploatacja naleşy do zadań własnych gminy;  

2)  jako inwestycje realizowane przez zarządców 
sieci: energetycznych, gazowych i telekomuni-
kacyjnych na zasadach ekonomicznej opłacal-
ności wymienionych przedsięwzięć.  

2.  Przebieg istniejących i planowanych sieci 
infrastruktury technicznej określono na rysunku 
planu jako:  
1)  wiąşący dla przebiegów odcinków istniejących;  
2)  orientacyjny pod względem przebiegu i usytu-

owania w obrębie pasa infrastruktury dla prze-
biegów odcinków planowanych.  

3.  Dla sieci wodociągowych:  
1)  istniejących − plan ustala:  

a)  dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych,  

b)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowlanych,  

c)  moşliwość zaopatrzenia w wodę obszaru ob-
jętego ustaleniami planu za pośrednictwem 
sieci powiązanych z miejskim systemem 
wodociągowym;  

2)  planowanych − plan ustala:  
a)  dopuszczenie zaopatrzenia w wodę obszaru 

objętego ustaleniami planu za pośrednic-
twem sieci powiązanych z miejskim syste-
mem wodociągowym,  

b)  dopuszczenie budowy nowych sieci w kory-
tarzach infrastruktury w obrębie linii rozgra-
niczających drogi,  

c)  dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodą władającego,  

d)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowlanych;  

3)  na terenach nieuzbrojonych w sieci wodocią-
gowe plan ustala:  
a)  nakaz zachowania istniejących studni jako 

zapasowych ujęć wody w sytuacjach nad-
zwyczajnych,  

b)  dopuszczenie budowy studni kopanych 
i wierconych dla potrzeb zaopatrzenia 
w wodę uşytkowników nowej zabudowy, 
pod warunkiem obowiązkowego przyłącze-
nia do sieci wodociągowych w momencie 
ich wybudowania.  

4.  Dla sieci kanalizacji deszczowej: planowa-
nych, plan ustala:  
1)  dopuszczenie budowy nowych sieci w koryta-

rzach infrastruktury w obrębie linii rozgranicza-
jących drogi;  

2)  dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach 
przyległych do pasów drogowych za zgodą 
władającego;  

3)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych;  

5.  Dla istniejących sieci drenarskich oraz ele-
mentów sieci melioracyjnej, połoşonych w obrębie 
terenów mieszkaniowych (MN) plan ustala nakaz 
uzgadniania zamierzeń inwestycyjnych na etapie 
projektu zagospodarowania działki budowlanej 
z Wojewódzkim Zakładem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w zakresie:  
1)  zmiany trasy bądŝ przekrywania cieków melio-

racyjnych oraz wznoszenia budowli melioracyj-
nych;  

2)  prowadzenia inwestycji liniowych w terenie 
zmeliorowanym;  

3)  odprowadzania ścieków deszczowych z terenów 
przeznaczonych pod zabudowę usługową, ko-
munikacji drogowej.  

6.  Dla planowanych sieci kanalizacji sanitar-
nej − plan ustala:  
1)  dopuszczenie odprowadzenia ścieków z obszaru 

objętego ustaleniami planu do systemu kanali-
zacji sanitarnej, za pośrednictwem kolektorów 
do miejskiej oczyszczalni ścieków;  

2)  dopuszczenie budowy nowych sieci w koryta-
rzach infrastruktury w obrębie linii rozgranicza-
jących drogi;  

3)  dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach 
przyległych do pasów drogowych za zgodą 
władającego;  

4)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych;  

5)  dopuszczenie budowy bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości płynne dla potrzeb tym-
czasowego odprowadzenia ścieków z terenów 
nowej zabudowy wolno stojące i bliŝniaczej 
(pod warunkiem obowiązkowego przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnych w momencie ich wy-
budowania);  

7. Dla sieci energetycznych: średniego i ni-
skiego napięcia SN i NN:  
1)  istniejących − plan ustala:  

a)  nakaz zasilania stacji transformatorowych za 
pośrednictwem linii średniego napięcia po-
łączonych z obiektami Głównego Punktu Za-
silania,  

b)  dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych,  

c)  dopuszczenie prowadzenia napowietrznych 
linii SN i NN na wspólnych słupach w uza-
sadnionych ekonomicznie przypadkach,  

d)  dopuszczenie stosowania linii kablowych 
oraz stacji transformatorowych SN/NN  
w wykonaniu wnętrzowym w uzasadnionych 
ekonomicznie przypadkach,  

e)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowlanych, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci;  

2)  planowanych − plan ustala:  
a)  nakaz zapewnienia zasilania stacji transfor-

matorowych za pośrednictwem linii średnie-
go napięcia połączonych z obiektami ww. 
Głównego Punktu Zasilania,  

b)  nakaz budowy nowych sieci w korytarzach 
infrastruktury w obrębie linii rozgraniczają-
cych drogi,  
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c)  dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodą władającego,  

d)  nakaz przebudowy urządzeń elektroenerge-
tycznych w sytuacjach powstałych na skutek 
wystąpienia kolizji zamierzeń inwestycyjnych 
z istniejącymi urządzeniami w uzgodnieniu 
i na warunkach określonych przez zarządcą 
sieci,  

e)  nakaz rezerwacji terenu dla lokalizacji linii, 
stacji, przyłączy oraz innych elementów in-
frastruktury elektroenergetycznej niezbęd-
nych dla zaopatrzenia planowanych obiek-
tów w energii elektryczną oraz oświetlenia 
terenów wokół tych obiektów,  

f)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowlanych, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci,  

g)  dopuszczenie budowy nowych stacji trans-
formatorowych oraz linii średniego i niskie-
go napicia w przypadku zmiany zapotrzebo-
wania na energię elektryczną w obszarze 
planu,  

h)  dopuszczenie budowy słupowych stacji 
transformatorowych, dla których nie jest ko-
nieczne wydzielanie osobnych działek,  

3)  Przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji 
na wskazanym obszarze naleşy kaşdorazowo 
wystąpić do EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. 
Oddział w Jeleniej Górze celem upewnienia się, 
şe nie występuje kolizja z sieciami elektroener-
getycznymi,  

4)  W przypadku, gdy planowanie przedsięwzięcie 
koliduje z istniejącą infrastrukturą elektroener-
getyczną EnergiaPRo Oddział w Jeleniej Górze 
określi czy istnieje moşliwość przebudowy sieci,  

5)  Koszty ewentualnej przebudowy określonej 
w „Warunkach przebudowy sieci elektroenerge-
tycznej” pokrywa inwestor, którego przedsię-
wzięcie koliduje z istniejącą siecią elektroener-
getyczną.  

8.  Dla sieci gazowych:  
1)  rozdzielczych − warunki techniczne, jakim po-

winny odpowiada sieci gazowe określa Rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 
2001 (Dz. U. z 2001 r. Nr 97), ponadto:  
a)  dla istniejących sieci gazowych plan ustala:  

− nakaz budowy nowych szafek gazowych 
w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci,  

− dopuszczenie prowadzenia prac moderni-
zacyjnych,  

− dopuszczenie zmian przebiegu sieci 
w ramach opracowania projektów bu-
dowlanych, po uzgodnieniu z zarządcą 
sieci,  

9. Dla zaopatrzenia w ciepło plan ustala sto-
sowanie jako preferowanych czynników grzew-
czych:  
1)  gazu,  
2)  energii elektrycznej,  

3)  oleju opałowego o niskiej zawartości siarki,  
4)  odnawialnych ŝródeł energii.  

10.  Dla sieci telekomunikacyjnych:  
1)  istniejących − plan ustala:  

a)  dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych w obrębie sieci i urządzeń teleko-
munikacyjnych,  

b)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowlanych, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci;  

2)  planowanych − plan ustala:  
a)  nakaz budowy nowych sieci w korytarzach 

infrastruktury w obrębie linii rozgraniczają-
cych drogi,  

b)  dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodą władającego.  

11. Plan ustala następujące zasady gromadze-
nia i usuwania stałych odpadów komunalnych:  
1)  nakaz usuwania odpadów do miejsc selektyw-

nego składowania odpadów lub z uşyciem in-
nych rozwiązań w ramach gminnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi;  

2)  dopuszczenie wydzielania miejsc selektywnego 
składowania odpadów z uwzględnieniem wa-
runków lokalizacji odpowiednich pojemników 
na:  
a)  odpady mieszane przeznaczone na składo-

wisko,  
b)  surowce wtórne,  
c)  odpady organiczne przeznaczone do kompo-

stowania,  
d)  wydzielone odpady niebezpieczne,  
e)  inne, w miarę potrzeb.  

Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 13. W przypadku zmiany nazw instytucji 
i organów wyszczególnionych w uchwale, odpo-
wiednie ustalenia planu naleşy dostosować  
do zmienionych nazw instytucji i organów wpro-
wadzonych nowymi aktami prawnymi. Wprowa-
dzenie tych zmian do planu nie wymaga przepro-
wadzenia procedury zmiany planu.  

§ 14. Ustala się stawkę procentową słuşącą 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27.3.2003 o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. 
poz. 717) w wysokości 20%.  

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.  

§ 16. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Grzegorz Sokoliński 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/531/ 
/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej  
Porębie z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/531/ 
/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej  
Porębie z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego  
do publicznego wglądu w dn.18 XII 2009 r. oraz udostępnionego w dn. 27 XI – 18 XII 2009 r. projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze ulic Piastowskiej, 
Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie   
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/531/ 
/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej  
Porębie z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
 

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

1. Na terenie Miasta Szklarska Poręba realizowany jest sukcesywnie program modernizacji i rozbu-
dowy dróg gminnych ich oświetlenia oraz wodociągowania i kanalizowania terenów publicznych dróg 
gminnych. Przygotowane są niezbędne programy dokumentacyjne dla prowadzenia dalszych prac 
w kierunku wprowadzenia w całym obszarze terenów zainwestowanych, podniesienia standardów tech-
nicznych dróg gminnych, oraz ich rozbudowy, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków i oświetlenia dróg.  

2. W związku z uchwaleniem planu wystąpi potrzeba realizacji nowych dróg gminnych i oświetlenia 
ulicznego, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycje te w ramach uzbrojenia 
terenów wskazanych na rysunku planu wg ogólnych zasad określonych w uchwale będą podejmowane 
stosownie do przewidywanego i planowanego aktywizowania poszczególnych obszarów wskazanych  
do zainwestowania.  

3. Ustala się şe ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o których mo-
wa w punkcie 2, naleşących do zadań własnych gminy, a takşe finansowania kosztów wykupu gruntów 
przeznaczonych do ich realizacji będą:  
− środki własne gminy, w tym zapisane w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008 2013  
− fundusze Unii Europejskiej  
− kredyty bankowe  
− emisje obligacji komunalnych  

4.  Ustala się wykorzystanie innych ŝródeł środków finansowych nie wymienionych w § 1 ust. 2, 
w tym równieş współfinansowania wyşej wymienionych zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o finansowaniu dróg publicznych oraz ze środków prywatnych.  
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UCHWAŁA NR LXXXI/403/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591: z póŝniejszymi zmianami),  
art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Miej-
skiej w Ścinawie nr: XXXX/173/2008 z dnia 26 września 2008 roku, XXXIX/175/2008 z dnia 26 września 
2008 roku, XXXIX/176/2008 z dnia 26 września 2008 roku (i uchwały korygującej nr XLIII/213/2008 z dnia 
26 listopada 2008 roku), XXXIX/179/2008 z dnia 26 września 2008 roku, XLV/224/2008 z dnia 30 grudnia 
2008 roku, XLIV/231/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. i po stwierdzeniu zgodności planu 
ze Studium (Uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie nr LXXI/331/2009 z dnia 24 września 2009 r.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1.  Rysunek planu w skali 1:1000, będący załącznikiem graficznym nr 1−6 do uchwały Rady 
Miejskiej w Ścinawie, rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącz-
nik nr 7 oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleşących do zadań własnych gminy – załącznik nr 8 są integralną częścią miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa.  

2.  Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  
1)  granice opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  
2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania,  
3)  symbole określające przeznaczenie terenu: MN, U, KS/U, MU, KS/ZP, ZD, ZI,  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  


