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UCHWAŁA NR XLI/16/10 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz w związku uchwałą nr XIV/82/07 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia  
13 grudnia 2007 r. i po stwierdzeniu jego zgodno-
ści z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jaworzyna Śląska, Rada Miejska w Jaworzynie 
Śląskiej uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Jaworzyna Ślą-
ska. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego jest obszar położony 
w granicach administracyjnych miasta, którego 
granice określono na rysunku planu w skali 1:2000. 

3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu, będący integralną częścią 

uchwały, stanowiący załącznik nr 1, 
2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 
3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy stanowiące załącznik nr 3. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołane 
są artykuły bez bliższego określenia, należy przez 
to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 14 pkt 6 ustawy 
z ustaleń planu wyłączono, oznaczony na rysunku 
planu, teren zamknięty. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
2)  symbole określające przeznaczenie terenu, 

oznaczone symbolem literowym lub literowym 
wraz z numerem wyróżniającym go spośród in-
nych terenów, 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy 

mieszkaniowej, o której mowa w §53, 
5)  przejścia bramowe do zachowania, 
6)  aleje i szpalery drzew do zachowania, 
7)  obiekty i obszary o walorach historycznych do 

zachowania i adaptacji. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 
znaczenie informacyjne lub sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2)  rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1:2000 stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branżowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikające 
z ostatecznych decyzji administracyjnych, 

4)  terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu, ograniczony li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem literowym lub literowym wraz z numerem 
wyróżniającym go spośród innych terenów, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

5)  powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek w stanie wykończonym, 

6)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcje wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi, której ustalenia obowiązują 
w ramach danego terenu wydzielonego linia-
mi rozgraniczającymi, 

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć określone w treści uchwały rodza-
je przeznaczenia inne niż podstawowe, które 
jedynie uzupełniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe, w ramach przeznaczenia 
dopuszczalnego dopuszcza się także możli-
wość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, nie związanych bezpośrednio 
z danym terenem, 

8)  nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar (samo-
dzielnie lub łącznie z liniami rozgraniczającymi 
teren), na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz określonych w ustaleniach 
planu rodzajów budowli naziemnych nie bę-
dących liniami przesyłowymi, sieciami uzbro-
jenia terenu lub urządzeniami terenowymi 
komunikacji, 

9)  urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty małej architektury, obiekty 
i urządzenia technicznego wyposażenia i in-
frastruktury technicznej (stacje transformato-
rowe, przepompownie ścieków, itp.), drogi 
wewnętrzne, parkingi, garaże, budynki gospo-
darcze oraz inne urządzenia pełniące służebną 
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rolę wobec funkcji przeznaczenia podstawo-
wego i dopuszczalnego, (np. place zabaw, bo-
iska, zieleń itp.), 

10)  usługach publicznych – należy przez to rozu-
mieć obiekty i tereny administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowot-
nej, opieki społecznej i socjalnej, rekreacji 
i sportu, bezpieczeństwa obywateli (posterun-
ki policji, straż pożarna itp.) oraz parkingi pu-
bliczne, 

11)  zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 
należy rozumieć zabudowę jednorodzinną, 
o której mowa w przepisach odrębnych doty-
czących projektowania i budowy obiektów 
budowlanych, 

12)  nawiązaniu do istniejącej zabudowy w zakre-
sie: 
a)  linii zabudowy – należy przez to rozumieć 

usytuowanie budynku od linii rozgranicza-
jącej drogi publicznej w odległości nie 
większej niż najbliższy budynek na danym 
terenie, do którego nawiązuje się lokaliza-
cję budynku, 

b)  wysokości zabudowy – należy przez to ro-
zumieć wysokość budynku nie większą niż 
najbliższy budynek na danym terenie, do 
którego następuje nawiązanie wysokości 
zabudowy, przy czym dopuszcza się zwięk-
szenie tej wysokości o nie więcej niż 1 m, 

c)  zasad kształtowania dachów – należy przez 
to rozumieć kształt dachu najbliższego bu-
dynku na danym terenie, do którego na-
stępuje nawiązanie kształtu dachu, przy 
czym dopuszcza się powiększenie lub po-
mniejszenie kąta spadku dachu o nie wię-
cej niż 5o, 

13)  przebudowie – należy przez to rozumieć wy-
konywanie robót budowlanych, o których 
mowa w przepisach odrębnych dotyczących 
projektowania i budowy obiektów budowla-
nych, 

14)  remoncie – należy przez to rozumieć wykony-
wanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych o których mowa w przepi-
sach odrębnych dotyczących projektowania 
i budowy obiektów budowlanych. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Określa się, ograniczone liniami rozgrani-
czającymi, tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania: 

1)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MN 
do 45.MN, 

2)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub 
usługowej, oznaczone symbolami 1.MN/U do 
16.MN/U, 

3)  zabudowy wielorodzinnej, oznaczone symbo-
lami 1.MW do 21.MW, 

4)  zabudowy wielorodzinnej i/lub usługowej, 
oznaczone symbolami 1.MW/U do 13.MW/U, 

5)  usług, oznaczone na rysunku planu symbola-
mi 1.U do 12.U, 

6)  usług publicznych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1.UP do 4.UP, 

7)  usług publicznych i/lub usług, oznaczony 
symbolem UP/U, 

8)  usług oświaty, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1.UO do 4.UO, 

9)  usług kultury, oznaczone symbolami 1.UK do 
3.UK, 

10)  usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolami 
1.US do 3.US, 

11)  usług sportu i rekreacji i/lub usług turystyki, 
oznaczony symbolem US/UT, 

12)  przemysłowo-usługowe, oznaczone symbo-
lami 1.P/U do 15.P/U, 

13)  zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem 
RM, 

14)  rolnicze, oznaczone symbolami 1.R do 9.R, 
15)  zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1.ZP 

do 9.ZP, 
16)  ogrodów działkowych, oznaczone symbolami 

1.ZD do 7.ZD, 
17)  cmentarza, oznaczony symbolem ZC, 
18)  lasów i dolesień, oznaczone symbolami 1.ZL 

do 4.ZL, 
19)  wód powierzchniowych śródlądowych, ozna-

czony symbolem WS, 
20)  terenów infrastruktury technicznej – gazow-

nictwa, oznaczone symbolami 1.G do 3.G, 
21)  terenów infrastruktury technicznej - elektro-

energetyki, oznaczone symbolami 1.E do 11.E, 
22)  teren infrastruktury technicznej – oznaczony 

symbolem IT, 
23)  terenów infrastruktury technicznej - wodocią-

gów, oznaczone symbolami 1.W i 2.W, 
24)  kolei, oznaczone symbolami 1.KK do 10.KK, 
25)  obsługi komunikacji samochodowej, oznaczo-

ne symbolami 1.KS do 6.KS, 
26)  dróg publicznych, oznaczone symbolami: 

a)  1.KDZ i 2.KDZ drogi klasy „Z” zbiorcze, 
b)  1.KDL do 3.KDL drogi klasy „L” lokalne, 
c)  1.KDD do 42.KDD drogi klasy „D” dojaz-

dowe, 
27)  publicznych ciągów komunikacyjnych, ozna-

czone symbolami: 
a)  1.KPj do 12.KPj ciągi pieszo-jezdne, 
b)  1.KPp i 2.KP.p ciągi pieszy, 

28)  dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 
1.KDW do 17.KDW, 

29)  dróg transportu rolnego, oznaczone symbo-
lami 1.KDR i 2.KDR. 

§ 6. Określa się zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 
1)  lokalizację nowych stacji bazowych telefonii 

komórkowych dopuszcza się jedynie na terenie 
2.P/U, 9.P/U, 4.R, 6.R, 7.R i 9.R, przy czym ich 
odległość w rzucie poziomym nie może być 
mniejsza niż 250 m od linii rozgraniczającej te-
renów przeznaczonych pod lokalizację funkcji 
mieszkaniowych (MN, MN/U, MW i MW/U), 

2)  na terenach 1.MN do 45.MN dopuszcza się loka-
lizacje łącznie nie więcej niż 2 wolno stojących 
budynków gospodarczych lub garaży na danej 
działce budowlanej, 

3)  dla budynków istniejących w momencie wejścia 
w życie niniejszej uchwały a niespełniających 
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parametrów i wskaźników określonych w ni-
niejszej uchwale: 
a)  dopuszcza się, ich remont i bieżącą konser-

wację oraz rozbiórkę, 
b)  ewentualną odbudowę, rozbudowę, nadbu-

dowę budynków lub ich części nie spełniają-
cych ustaleń w zakresie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy dopuszcza się w tym zakresie 
jedynie w istniejącym obrysie budynku bądź 
fundamentów a także zgodnie z parametrami 
określonymi w uchwale, 

4)  ustalenia ogólne dotyczące dachów spadzi-
stych: 
a)  materiał: dachówka ceramiczna lub materiał 

dachówkopodobny, 
b)  kolorystyka: czerwony, brązowy lub grafito-

wy, 
c)  ustala się zakaz stosowania dachów spadzi-

stych o połaciach mijających się na wysoko-
ści kalenicy, 

5)  na wszystkich terenach MN, MN/U, MW i MW/U 
ustala się zakaz stosowania blach falistych 
i trapezowych jako materiałów wykończenio-
wych w elewacji i dachu budynków. 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)  działalność usługowa realizująca ustalenia ni-
niejszego planu nie powinna przekroczyć 
standardów jakości środowiska poza grani-
cami działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny i na której zlokalizowana jest dana in-
westycja, 

2)  przed podjęciem działalności inwestycyjnych, 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchni-
czej z części przeznaczonej pod obiekty bu-
dowlane oraz powierzchnie utwardzone, a na-
stępnie odpowiednie jej zagospodarowanie, 

3)  wyznacza się wymóg zachowania poziomów 
hałasu nie większy niż określony w przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska, 
na terenach oznaczonych symbolem: 
a)  1.MN do 45.MN jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b)  1.MN/U do 16.MN/U i 1.MW/U do 13.MW/U 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, 

c)  1.MW do 21.MW jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 

d)  1.UP do 4.UP i UP/U w przypadku lokaliza-
cji zabudowy związanej ze stałym lub cza-
sowym pobytem dzieci i młodzieży jak dla 
terenów związanych ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieży, 

e)  1.UO do 4.UO jak dla terenów związanych 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, 

f)  RM jak dla terenu zabudowy zagrodowej, 
4)  w granicach obszaru objętego planem ustala 

się, z zastrzeżeniem pkt 5, zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko i przedsięwzięć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

5)  ograniczenie, o którym mowa w pkt 4 nie do-
tyczy inwestycji związanych z realizacją: 

a)  dróg publicznych, 
b)  parkingów, 
c)  stadionów, 
d)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
e)  modernizacji, rozbudowy i przebudowy 

przedsięwzięć istniejących w dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały, 

f)  przedsięwzięć lokalizowanych na terenach 
1.P/U do 15.P/U, 

g)  przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko lokali-
zowanych na terenach 10.MW/U, 1.U do 
12.U, 4.UP (z zastrzeżeniem § 81 ust. 1 pkt 2 
lit. a), 

h)  stacji obsługi środków transportu składają-
cych się z nie więcej niż 3 stanowisk warsz-
tatowych lokalizowanych na terenach 
8.MN/U do 13.MN/U i 16.MN/U, 

6)  zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych, 

7)  każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzchni substancjami szcze-
gólnie szkodliwymi dla środowiska wodnego 
(ropopochodnymi lub innymi substancjami 
chemicznymi), należy utwardzić i skanalizo-
wać, a zanieczyszczenia winny być zneutrali-
zowane zgodnie z przepisami odrębnymi, 

8)  w granicach obszaru objętego planem znajdu-
ją się 3 ujęcia wody zlokalizowane na terenach 
2.W, 2.P/U i 7.P/U, dla których ustanowiono 
w drodze odrębnych procedur administracyj-
nych (decyzja nr OŚ.IV-6210/118/97 dla ujęcia 
wody na terenie 2.W oraz decyzja nr ROS-
6223/40/779/00 SP dla ujęć wody na terenach 
2.P/U i 7.P/U) strefy ochronne: 
a)  ochrony bezpośredniej ujęcia wody, 
b)  ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, 
c)  ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia 

wody, 
9)  w strefach, o których mowa w pkt 8 obowiązu-

ją ustalenia zgodnie z decyzjami ustanawiają-
cą wymienione strefy, 

10)  w granicach obszaru objętego planem znajdu-
je się cmentarz oznaczony symbolem ZC wo-
kół, którego obowiązują ograniczenia w spo-
sobie zagospodarowania terenu wynikające 
z przepisów odrębnych dotyczących lokalizo-
wania cmentarzy. 

§ 8. 1. Określa się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1)  na terenie oznaczonym symbolem UP/U znajdu-

je się budynek, (ul. Wolności 2) wpisany do re-
jestru zabytków pod numerem 1562/Wł (decyzja 
z dnia 25 marca 1997 r.), 

2)  wyznacza się oznaczone na rysunku planu 
obiekty i obszary o walorach historycznych do 
zachowania i adaptacji, 

3)  wprowadza się ochronę stanowiska archeolo-
gicznego, oznaczonego na rysunku planu, 

4)  wyznacza się, oznaczone na rysunku planu aleje 
i szpalery drzew do zachowania. 

2. Dla budynku wpisanego do rejestru zabyt-
ków wszelkie zamierzenia inwestycyjne i prace 
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budowlane należy uzgadniać z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków. 

3. Dla obiektów i obszarów o walorach histo-
rycznych do zachowania i adaptacji, z zastrzeże-
niem § 2 ust. 2, należy: 
1)  dla budynków: 

a)  zachować ich bryłę, kształt i geometrię da-
chu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane, 

b)  utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtwo-
rzyć historyczny detal architektoniczny, 

c)  zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerun-
kiem budynku, należy utrzymać − lub odtwo-
rzyć − oryginalną stolarkę okien i drzwi, 

d)  w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, należy je zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku, 

e)  stosować kolorystykę i materiały nawiązują-
ce do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnętrznych; zakazuje się stosowania 
okładzin ściennych z tworzyw sztucznych ty-
pu „siding", 

f)  elementy elewacyjne instalacji technicznych 
należy montować z uwzględnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów, 

2)  dla obszarów zachować lub odtworzyć elemen-
ty zagospodarowania zieleni, układów komuni-
kacyjnych i wyposażenia architektonicznego, 

3)  wszelkie roboty budowlane należy uzgadniać 
z właściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków. 

4. Dla stanowiska archeologicznego, z zastrze-
żeniem § 2 ust. 2, ustala się: 
1)  w obrębie chronionego stanowiska archeolo-

gicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych, 

2)  przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę 
przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego akceptację 
przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót bu-
dowlanych, należy uzyskać pozwolenie woje-
wódzkiego konserwatora zabytków (Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków) na przeprowadzenie ziemnych robót bu-
dowlanych na terenie zabytkowym w trybie 
prac konserwatorskich, które polegają na prze-
prowadzeniu wyprzedzających ratowniczych 
badań archeologicznych metodą wykopalisko-
wą, przez uprawnionego archeologa. 

5. Działalność w obrębie alei i szpalerów 
drzew do zachowania ma polegać na zachowaniu 
ich stanu (prace pielęgnacyjne) oraz odtworzeniu 
ewentualnych ubytków. 

6.  Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) sto-
suje się odpowiednio. 

§ 9. 1.  Tereny oznaczone symbolami:  

1.UP do 4.UP, 1.UO do 4.UO, 1.ZP. do 9.ZP, 1.US 
do 3.US, 1.KDZ, 2.KDZ, 1.KDL do 3.KDL, 1.KDD do 
42.KDD, 1.KPj do 12.KPj oraz 1.KPp i 2.KPp stano-
wią obszary przestrzeni publicznej. 

2. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)  na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się 

umieszczanie w formie niekolidującej z przezna-
czeniem podstawowym i zgodnie z przepisami 
odrębnymi: 
a)  obiektów małej architektury, urządzeń tech-

nicznych i zieleni a także prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej, 

b)  urządzeń reklamowych z wyłączeniem tere-
nu 1.KDZ i 2.KDZ, 

c)  tymczasowych obiektów usługowo-handlo-
wych z wyłączeniem terenów 1.ZP do 6.ZP, 
9.ZP, 1.KPj do 12.KPj oraz 1.KPp i 2.KPp, 

2)  ograniczenie, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 
lit. b) nie dotyczy urządzeń reklamowych zwią-
zanych bezpośrednio z terenem, na którym są 
usytuowane. 

§ 10. 1. Ustalenia ogólne dotyczące nieprze-
kraczalnych linii zabudowy: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy należy mierzyć 

od linii rozgraniczającej terenu względem, któ-
rego określane jest położenie linii zabudowy, 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy określone zo-
stały w treści niniejszej uchwały, chyba że: 
a)  z rysunku planu wynika inaczej, 
b)  w przepisach odrębnych określone są więk-

sze nieprzekraczalne linie zabudowy, 
3)  następujące części budynku nie mogą pomniej-

szać odległości liczonej od linii rozgraniczającej 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
a)  schody zewnętrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m, 
b)  balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej 

niż 1,0 m, 
c)  okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, 
d)  łączna powierzchnia wysuniętych względem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejść do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie może 
przekraczać 40% powierzchni elewacji, 

4)  dla zabudowy bliźniaczej dopuszcza się 
w przypadku budynku zwróconego ścianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej działki budowlanej sytuowa-
nie tej ściany bezpośrednio przy granicy, 

5)  dopuszcza się sytuowanie stacji transformato-
rowych zwróconą ścianą bez otworów okien-
nych lub drzwiowych w stronę granicy z są-
siednią działką budowlaną, w odległości 1,5 m 
od tej granicy. 

2.  Ustalenia ogólne dotyczące wysokości za-
budowy: wysokość budynku należy mierzyć zgod-
nie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. 

§ 11. W niniejszym planie nie występują ob-
szary wymagające określenia granic terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
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stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych. 

§ 12. 1.  W granicach terenu objętego planem 
nie występują obszary wymagające określenia 
szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości. 

2. Podział działek należy realizować na zasa-
dach: 
1)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek nie może być mniejsza niż, dla terenów 
oznaczonych symbolem: 
a)  1.MN do 3.MN, 12.MN do 16.MN, 18.MN, 

23.MN, 24.MN, 25.MN, 28.MN do 30.MN, 
32.MN, 35.MN, 36.MN, 41.MN i 45.MN: 
− 1000 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
− 450 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 

b)  4.MN do 11.MN, 17.MN, 42.MN do 44.MN: 
− 800 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
− 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 

c)  19.MN do 22.MN, 34.MN, 37.MN do 40.MN: 
500 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 

d)  26.MN, 27.MN i 33.MN: 1000 m2 dla zabu-
dowy wolno stojącej, 

e)  31.MN: 
− 700 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
− 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 
− nie określa się dla zabudowy szeregowej, 

f)  1.MN/U: 2000 m2, 
g)  8.MN/U do 13.MN/U, 16.MN/U: 1200 m2, 
h)  2.MN/U, 14.MN/U: 900 m2, 
i)  15.MN/U: 450 m2, 
j)  3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U: 

600 m2, 
k)  1.MW do 21.MW i 1.MW/U do 13.MW/U:  

800 m2, 
l)  1.U, 10.U i 12.U: 600 m2, 
m) 2.U, 5.U, 7.U i 9.U: 1200 m2, 
n)  3.U i 11.U: 800 m2, 
o)  4.U, 6.U i 8.U: nie dopuszcza się wydzielania 

nowych działek budowlanych, 
p)  1.UP do 4.UP, UP/U, 1.UK do 3.UK, 1.US do 

3.US, US/UT oraz 15.P/U: wielkości nowo 
wydzielanych działek budowlanych należy 
dostosować do parametrów niezbędnych dla 
realizacji danego przedsięwzięcia w ramach 
przeznaczenia podstawowego lub dopusz-
czalnego, 

q)  1.P/U do 14.P/U i RM: 2000 m2, 
r)  podziałów działek należy dokonywać w spo-

sób zapewniający obsługę komunikacyjną 
działek wydzielanych w danym momencie 
oraz działek potencjalnie możliwych do wy-
dzielenia w terminie późniejszym, 

2)  dopuszcza się: 
a)  zmniejszenie minimalnych powierzchni 

określonych w pkt 1 o nie więcej niż 10%, 
b)  aby nie więcej niż 1 nowo wydzielana działka 

budowlana w wyniku jednokrotnego pod-
działu pierwotnej działki miała mniejszą po-
wierzchnię o nie więcej niż 20 % w stosunku 
do powierzchni określonych w pkt 1, 

c)  wydzielenie działek o parametrach innych 
niż określone w niniejszym paragrafie w celu 
wydzielenia niezbędnych działek dla realiza-
cji układów komunikacyjnych i urządzeń in-

frastruktury technicznej z zachowaniem wa-
runków wynikających z przepisów odręb-
nych oraz w celu powiększenia działki są-
siedniej. 

3)  w pozostałych przypadkach zgodnie z przepi-
sami odrębnymi dotyczącymi gospodarki nieru-
chomościami. 

§ 13. Ustala się szczególne warunki zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu w tym zakaz zabudowy: 
1)  ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturo-

wej na terenach: 1.ZP do 6.ZP oraz 9.ZP, 
2)  ograniczenie, o którym mowa w pkt 1 nie doty-

czy obiektów małej architektury, 
3)  wynikające z §10 ust. 1 pkt 5 uchwały. 

§ 14. 1.  Ustala się sposoby i terminy tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenów: 
1)  do czasu zagospodarowania poszczególnych 

terenów zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w niniejszej uchwale dopuszcza się ich zago-
spodarowanie zielenią urządzoną w tym ziele-
nią publiczną, 

2)  na terenach określonych w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. c 
dopuszcza się lokalizacje tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych: 
a)  obiekty te nie mogą przekraczać: 20 m2 po-

wierzchni zabudowy oraz 4 m wysokości, 
b)  termin tymczasowego użytkowania nie może 

być dłuższy niż trwałość techniczna obiektu, 
c)  na terenach 7.ZP i 8.ZP dopuszcza się lokali-

zację w jednym terminie nie więcej niż 
2 tymczasowych obiektów usługowo-handlo- 
wych. 

2.  Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów 

§ 15. 1.  Dla terenu 1.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  8 m od strony drogi 1.KDZ, 
b)  6 m od strony pozostałych dróg publicznych, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
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3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 16. 1.  Dla terenów 2.MN do 10.MN, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

dróg publicznych i wyznaczonych na rysunku 
planu dróg wewnętrznych, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 17. 1.  Dla terenu 11.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  od strony drogi 1.KDZ: 5 m, 
b)  od strony drogi 5.KDD: 6 m, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 18. 1.  Dla terenów 12.MN do 16.MN, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  4 m od strony ciągów pieszych 1.KPp i 2.KPp 
oraz terenu 2.ZP, 

b)  6 m od strony pozostałych dróg publicznych, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 19. 1.  Dla terenu 17.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
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3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 

całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

ciągu pieszo-jezdnego 3.KPj i pozostałych dróg 
publicznych, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 20. 1.  Dla terenu 18.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  6 m od strony ciągu pieszo-jezdnego 1.KPj, 
b)  zgodnie z rysunkiem planu od strony ciągu 

pieszo-jezdnego 2.KPj, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3.  Teren 18.MN znajduje się w zasięgu stref 
związanych z gazociągiem wysokiego ciśnienia  
DN 200, o których mowa w § 113 pkt 5 lit. c. 

§ 21. 1. Dla terenów 19.MN do 22.MN, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu 19.MN, 21.MN i 22.MN w nawią-
zaniu do istniejącej zabudowy, 

b)  6 m dla terenu 20.MN, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 22. 1.  Dla terenów 23.MN i 24.MN, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca 

i bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  6 m od strony dróg publicznych, 
b)  8 m dla terenu 24.MN od strony terenu 

1.UO, 2.US i 2.U, 
c)  12 m od strony terenu 2.ZL, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 121 – 12850 – Poz. 1867 

 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 23. 1.  Dla terenu 25.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  rozbudowa istniejącego budynku wieloro-
dzinnego, 

c)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  6 m od strony drogi 23.KDD i 26.KDD, 
b)  8 m od strony drogi 2.KDL, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 24. 1.  Dla terenów 26.MN i 27.MN ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

4)  dla terenu 26.MN i 27.MN w granicach terenu 
ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody 
wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudo-
wy. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  zgodnie z rysunkiem planu dla terenu 
26.MN, 

b)  6 m dla terenu 27.MN, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. Tereny 26.MN i 27.MN znajdują się w grani-
cach stref ochrony pośredniej zewnętrznej 
i wewnętrznej ujęcia wody, o których mowa w § 7 
pkt 8 lit. b) i lit. c). 

§ 25. 1.  Dla terenu 28.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

dróg publicznych i wyznaczonych na rysunku 
planu dróg wewnętrznych, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
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dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3.  Teren 28.MN znajduje się w granicach stre-
fy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, 
o której mowa w § 7 pkt 8 lit. b). 

§ 26. 1. Dla terenów 29.MN, 30.MN i 31.MN, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 

bliźniacza oraz dla terenu 31.MN zabudowa sze-
regowa, 

3)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 

całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  8 m od strony drogi 2.KDL, 
b)  6 m od strony pozostałych dróg publicznych 

i wyznaczonych na rysunku planu dróg we-
wnętrznych, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 27. 1.  Dla terenu 32.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  8 m od strony drogi 2.KDL, 
b)  6 m od strony ciągu pieszo-jezdnego 10.KPj, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 28. 1.  Dla terenu 33.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 5 m od strony 

drogi 2.KDZ, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 29. 1.  Dla terenu 34.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 
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2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 9 m i 5 m 

zgodnie z rysunkiem planu, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 30. 1.  Dla terenu 35.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 31. 1.  Dla terenów 36.MN, 43.MN i 45.MN, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 

budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

dróg publicznych 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m dla zabudowy z dachami stromymi  
(2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe), 

b)  8 m dla zabudowy z dachami płaskimi, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 32. 1.  Dla terenów 37.MN, 38.MN, 39.MN 
i 40.MN , ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu 37.MN: 
− 3 m od strony drogi 3.KDL, 
− 5 m i 6 m od strony pozostałych dróg pu-

blicznych, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)  dla terenu 38.MN, 39.MN i 40.MN od strony 

dróg publicznych 5 m, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m dla zabudowy z dachami stromymi  
(2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe), 

b)  8 m dla zabudowy z dachami płaskimi, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 30o a 45o, 
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b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 33. 1.  Dla terenu 41.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  6 m od strony drogi 3.KDL, 32.KDD i 38.KDD, 
b)  8 m od strony drogi 2.KDZ, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  8 m dla zabudowy z dachami płaskimi, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 34. 1.  Dla terenu 42.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

dróg publicznych, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  8 m dla zabudowy z dachami płaskimi, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 35. 1.  Dla terenu 44.MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca lub 

bliźniacza, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, lecz nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym w przypadku 
budynków mieszkalnych powierzchnia cał-
kowita usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b)  obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  8 m od strony drogi 2.KDZ, 
b)  6 m od strony drogi 39.KDD, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  8 m dla zabudowy z dachami płaskimi, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 36. 1.  Dla terenu 1.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 
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2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  10 m od strony terenu ZC, 
b)  6 m od strony ciągu pieszo-jezdnego 1.KPj, 
c)  zgodnie z rysunkiem planu od strony ciągu 

pieszo-jezdnego 2.KPj 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  10 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3. Przy lokalizacji inwestycji na terenie 1.MN/U 
należy uwzględnić ograniczenia wynikające z prze-
pisów odrębnych dotyczących cmentarzy. 

4.  Teren 1.MN/U znajduje się w zasięgu stref 
związanych z gazociągiem wysokiego ciśnienia  
DN 200, o których mowa w § 113 pkt 5 lit. c. 

§ 37. 1.  Dla terenów 2.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

dróg, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 38. 1.  Dla terenu 3.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 

3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-
chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  10 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 20% powierzchni działki budowlanej. 

§ 39. 1.  Dla terenów 4.MN/U i 5.MN/U, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejących budynków, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  11 m (3 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 25% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 40. 1.  Dla terenu 6.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
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1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 
do istniejącej zabudowy, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  12 m (3 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 20% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 6.MN/U znajduje się obiekt o wa-
lorach historycznych do zachowania i adaptacji, 
dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 
1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 41. 1.  Dla terenu 7.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  4 m od stron drogi 3.KDL, 
b)  5 m od strony drogi 31.KDD, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  9 m dla zabudowy z dachami stromymi (2 

kondygnacje w tym poddasze użytkowe), 
b)  8 m dla zabudowy z dachami płaskimi, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 42. 1. Dla terenów 8.MN/U, 9.MN/U, 
10.MN/U, 11.MN/U, 12.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej oraz utrzymanie i rozbudowa ist-
niejącej zabudowy zagrodowej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony 

dróg publicznych 6 m, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m dla zabudowy z dachami stromymi (2 
kondygnacje w tym poddasze użytkowe), 

b)  8 m dla zabudowy z dachami płaskimi, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 45% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 43. 1.  Dla terenu 13.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od drogi 

2.KDL, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  10 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3.  Na terenie 13.MN/U znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla których obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 44. 1.  Dla terenów 14.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  6 m od strony dróg publicznych, 
b)  4 m od strony ciągu pieszo-jezdnego 9.KPj, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
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a)  12 m (3 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 14.MN/U znajdują się obiekty  
o walorach historycznych do zachowania 
i adaptacji, dla których obowiązują ustalenia zgod-
nie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

4. Teren 14.MN/U znajduje się w granicach 
ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, 
o której mowa w § 7 pkt 8 lit. b). 

§ 45. 1.  Dla terenu 15.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe, lokalizacja zabu-

dowy: 
a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  4 m od strony ciągu pieszo-jezdnego 9.KPj 
i drogi wewnętrznej 7.KDW, 

b)  6 m od strony drogi 2.KDL, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  10 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30oa 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3. Teren 15.MN/U znajduje się w granicach 
ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, 
o której mowa w §7 pkt 8 lit. b). 

§ 46. 1.  Dla terenu 16.MN/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  dopuszczalny typ zabudowy: wolno stojąca, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej ar-

chitektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od stron 

dróg publicznych, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  10 m (2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3. Teren 16.MN/U znajduje się w granicach 
ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, 
o której mowa w §7 pkt 8 lit. c). 

§ 47. 1.  Dla terenu 1.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  11 m (3 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe), 

b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

a)  dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 
oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomiędzy 35oa 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3.  Na terenie 1.MW znajduje się obiekt 
o walorach historycznych do zachowania 
i adaptacji, dla którego obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 48. 1.  Dla terenu 2.MW, ustala się: 
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1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

dróg publicznych i terenu 7.KK, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  15 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

przy czym dla budynków garażowych wielo-
stanowiskowych dopuszcza się wysokość 
8 m, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 49. 1.  Dla terenu 3.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od strony 

drogi 12.KDD, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 50. 1.  Dla terenu 4.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 

b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: nawiązaniu do 

istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  15 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 45% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do istniejącej zabudowy miesz-
kalnej, przy czym dla budynków gospodarczych 
i garaży dopuszcza się stosowanie dachów pła-
skich, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3.  Na terenie 4.MW znajduje się obiekt 
o walorach historycznych do zachowania 
i adaptacji, dla którego obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 51. 1.  Dla terenu 5.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  15 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do istniejącej zabudowy miesz-
kalnej, przy czym dla budynków gospodarczych 
i garaży dopuszcza się stosowanie dachów pła-
skich, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 5.MW znajdują się obiekty o wa-
lorach historycznych do zachowania i adaptacji, 
dla których obowiązują ustalenia zgodnie z § 8  
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 
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§ 52. 1. Dla terenów 6.MW, 7.MW i 8.MW, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  należy dostosować do zabudowy istniejącej, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do istniejącej zabudowy miesz-
kalnej, przy czym dla budynków gospodarczych 
i garaży dopuszcza się stosowanie dachów pła-
skich, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 6.MW i 8.MW znajdują się: 
1)  obiekty o walorach historycznych do zachowa-

nia i adaptacji, dla których obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, 

2)  przejścia bramowe do zachowania. 

§ 53. 1.  Dla terenu 9.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  od strony dróg publicznych zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b)  dla zabudowy mieszkaniowej od strony te-
renów kolei, zgodnie z rysunkiem planu, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  15 m, przy czym dla zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej nie więcej niż 12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 9.MW znajdują się obiekty o wa-
lorach historycznych do zachowania i adaptacji, 
dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8  
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 54. 1.  Dla terenu 10.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 

usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

drogi 13.KDD oraz zgodnie z rysunkiem planu 
od strony terenów kolei, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do budynków o walorach histo-
rycznych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Dla terenu 10.MW ustala się zakaz rozbu-
dowy funkcji mieszkalnych. 

4. Na terenie 10.MW znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

§ 55. 1.  Dla terenu 11.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 

usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 121 – 12859 – Poz. 1867 

 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do budynku o walorach histo-
rycznych, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 11.MW znajduje się obiekt o wa-
lorach historycznych do zachowania i adaptacji, 
dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8  
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 56. 1.  Dla terenu 12.MW − teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 
f)  adaptacja i rozbudowa istniejących budyn-

ków mieszkaniowych jednorodzinnych, 
3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 

usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na tere-
nie 12.MW. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  15 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste, symetryczne, kryte da-

chówką lub materiałem dachówko podob-
nym o kątach spadku w nawiązaniu do bu-
dynku o walorach historycznych, 

b)  dla budynków gospodarczych i garaży do-
puszcza się stosowanie dachów płaskich, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 12.MW znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 57. 1.  Dla terenu 13.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 
f)  adaptacja i rozbudowa istniejących budyn-

ków mieszkaniowych jednorodzinnych, 
3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 

usługi nie może przekraczać 40% powierzchni 

całkowitej budynków zlokalizowanych na tere-
nie 13.MW. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy oraz z godnie z rysun-
kiem planu, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  17 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do budynku o walorach histo-
rycznych 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Na terenie 13.MW znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

§ 58. 1.  Dla terenów 14.MW, 15.MW, 16.MW, 
18.MW, 19.MW i 21.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  15 m dla terenu 14.MW i 15.MW, 
b)  12 m dla terenu 16.MW, 18.MW i 21.MW, 
c)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do budynku o walorach histo-
rycznych 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 14.MW, 15.MW, 16.MW, 18.MW 
i 21.MW znajdują się obiekty o walorach historycz-
nych do zachowania i adaptacji, dla którego obo-
wiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 59. 1.  Dla terenu 17.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
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d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, 

e)  zespoły garaży, 
f)  adaptacja i rozbudowa istniejących budyn-

ków mieszkaniowych jednorodzinnych, 
3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 

usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  5 m od strony drogi 2.KDZ i 32.KDD, 
b)  8 m od strony drogi 3.KDL, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  15 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do budynku o walorach histo-
rycznych 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 17.MW znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 60. 1.  Dla terenu 20.MW, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
e)  zespoły garaży, 

3)  łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na 
usługi nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

drogi 38.KDD oraz zgodnie z rysunkiem planu 
od strony drogi 2.KDZ, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do budynku o walorach histo-
rycznych 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3.  Na terenie 20.MW znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania 
i adaptacji, dla którego obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 61. 1. Dla terenów 1.MW/U, 2.MW/U, 
3.MW/U, 4.MW/U i 5.MW/U, ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 
a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3.  Na terenach 2.MW/U, 4.MW/U i 5.MW/U 
znajdują się obiekty o walorach historycznych do 
zachowania i adaptacji, dla którego obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 62. 1.  Dla terenu 6.MW/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi , 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony 

drogi 1.KDZ na linii rozgraniczającej, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: w nawiąza-

niu do zabudowy sąsiedniej, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 100% 

powierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: na-

leży stosować dachy płaskie, 
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: nie określa się. 

§ 63. 1.  Dla terenu 7.MW/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi , 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
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2)  maksymalną wysokość zabudowy: 15 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni terenu. 

§ 64. 1.  Dla terenów 8.MW/U i 9.MW/U, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy w tym dla terenu 
9.MW/U zgodnie z rysunkiem planu, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, z zastrzeżeniem ust. 3, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych 

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenach 8.MW/U i 9.MW/U znajdują się 
obiekty o walorach historycznych do zachowania 
i adaptacji, dla którego obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 65. 1.  Dla terenu 10.MW/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m od strony 

drogi 2.KDL, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  15 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: nie mniej niż z przepisami odrębny-
mi. 

3. Na terenie 10.MW/U znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 66. 1.  Dla terenu 11.MW/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi , 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  8 m od strony drogi 2.KDL, 
b)  4 m od strony drogi 7.KDW , 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, z zastrzeżeniem ust. 3, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych 

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30 % powierzchni działki budowlanej. 

§ 67. 1.  Dla terenu 12.MW/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  17 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30 % powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 12.MW/U znajduje się obiekt 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 68. 1.  Dla terenu 13.MW/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b)  usługi, 
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2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
d)  zespoły garaży. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m i 10 m od 

strony dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  15 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30 % powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 13.MW/U znajdują się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla których obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 69. 1.  Dla terenu 1.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  funkcja mieszkaniowa, o powierzchni całko-
witej nie większej niż 30% powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej, 

b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy oraz zgodnie z rysun-
kiem planu, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 
a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 1.U znajduje się obiekt o walo-
rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 
którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3. 

§ 70. 1.  Dla terenu 2.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  funkcja mieszkaniowa, o powierzchni całko-
witej nie większej niż 15 % powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej, 

b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od strony 

zabudowy dróg publicznych oraz terenu 24.MN, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 71. 1.  Dla terenu 3.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

drogi 1.KDZ, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  9 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 3.U znajduje się obiekt o walo-
rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 
którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3. 

§ 72. 1.  Dla terenu 4.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 6 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 75% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: nie określa się. 

§ 73. 1.  Dla terenów 5.U, 6.U i 7.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
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2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, dla terenu: 

a)  5.U od strony drogi 2.KDZ - 6 m, 
b)  6.U i 7.U w nawiązaniu do istniejącej zabu-

dowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  dla terenu 5.U − 11 m, 
b)  dla terenu 6.U i 7.U – 5 m, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 74. 1.  Dla terenów 8.U i 9.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy: 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 8 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 75. 1.  Dla terenu 10.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 5 m od strony 

drogi 2.KDZ i 32.KDD, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie 10.U znajduje się obiekt o walo-
rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 

którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3. 

§ 76. 1.  Dla terenu 11.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

dróg publicznych, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 77. 1.  Dla terenu 12.U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  funkcja mieszkaniowa, o powierzchni całko-
witej nie większej niż 45 % powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej, 

b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od strony 

drogi 1.KDZ, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 55% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: 
a)  dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
30o a 45o, 

b)  dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 15% powierzchni działki budowlanej. 

§ 78. 1.  Dla terenu 1.UP, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  oświata, 
b)  sport i rekreacja, 
c)  opieka zdrowotna, 
d)  kultura, 
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e)  parkingi publiczne, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

drogi 8.KDD i terenu 15.MN, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 

a)  12 m, 
b)  5 m dla budynków gospodarczych i garaży, 

3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 25% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 79. 1.  Dla terenu 2.UP, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  usługi administracji publicznej, 
b)  opieka społeczna i socjalna, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: w nawiąza-

niu do istniejącej zabudowy, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 45% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 15%. 
3. Na terenie 2.UP znajduje się obiekt o walo-

rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 
którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3. 

§ 80. 1.  Dla terenu 3.UP, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne 

w rozumieniu niniejszej uchwały, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 15%. 

3. Na terenie 3.UP znajduje się obiekt o walo-
rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 
którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3. 

§ 81. 1.  Dla terenu 4.UP, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne 

w rozumieniu niniejszej uchwały, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  niekolidujące z przeznaczeniem podstawo-
wym: produkcja, magazyny oraz usługi, 

b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
3)  przeznaczenie dopuszczalne, o którym mowa 

w pkt 2 lit. a nie może zajmować więcej niż 40% 
terenu 4.UP 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, od strony; 

a)  drogi 2.KDL – 8 m, 
b)  drogi 29.KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego 

8.KPj – 6 m, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 20% terenu lecz nie mniej niż zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 82. 1.  Dla terenu UP/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  usługi publiczne w rozumieniu niniejszej 
uchwały, 

b)  usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  funkcja mieszkaniowa, o powierzchni całko-
witej nie większej niż 40 % powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej 

b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 15 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 15%. 

3.  Na terenie UP/U znajduje się: 
1)  obiekt wpisany do rejestru zabytków, dla które-

go obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1  
pkt 1 i ust. 2, 

2)  obszar o walorach historycznych do zachowa-
nia i adaptacji, dla którego obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 
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§ 83. 1.  Dla terenów 1.UO, 2.UO, 3.UO i 4.UO, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  usługi oświaty, 
b)  przedszkola, 
c)  żłobki, 
d)  boiska, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu 1.UO – 8 m od strony drogi 1.KDL 
oraz terenu 24.MN, 

b)  dla pozostałych terenów: w nawiązaniu do 
istniejącej zabudowy, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 20% terenu lecz nie mniej niż zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

3. Na terenie 3.UO znajduje się obiekt o walo-
rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 
którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3. 

§ 84. 1.  Dla terenów 1.UK i 2.UK, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty kultu religijnego, 
b)  funkcje administracyjne związane z działal-

nością kościoła, 
c)  funkcja związane z działalnością charytatyw-

ną, kulturalną, edukacyjną i socjalną, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
c)  funkcje mieszkaniowe dla terenu 2.UK. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: w nawiąza-

niu do istniejącej zabudowy, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 20% terenu. 
3. Na terenach 1.UK i 2.UK znajdują się obiek-

ty o walorach historycznych do zachowania i adap-
tacji, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 
8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz dodatkowo na terenie 
2.UK znajduje się aleja drzew do zachowania, dla 
której obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1  
pkt 4 i ust. 5. 

§ 85. 1.  Dla terenu 3.UK, ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 
a)  obiekty muzeum wraz obiektami naprawy 

i remontów taboru kolejowego, 
b)  usługi związane z kolejnictwem, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  usługi gastronomii, 
b)  usługi turystyki, 
c)  handel detaliczny o łącznej powierzchni 

sprzedaży nie większej niż 10 m2, 
d)  obiekty małej architektury, 
e)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: w nawiąza-

niu do istniejącej zabudowy, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 15% terenu. 
3. Na terenie 3.UK znajduje się obiekt o walo-

rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 
którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3. 

§ 86. 1.  Dla terenu 1.US, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządze-

nia sportu i rekreacji, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi turystyki, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 5 m od strony 

ciągu pieszo-jezdnego 4.KPj, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 15% po-

wierzchni działki budowlanej, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 20% terenu lecz nie mniej niż zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 87. 1.  Dla terenu 2.US, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządze-

nia sportu i rekreacji, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi turystyczne, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od strony 

ciągu pieszo-jezdnego 1.KDL, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
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3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-
wierzchni działki budowlanej, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 20% terenu lecz nie mniej niż zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 88. 1.  Dla terenu 3.US, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządze-

nia sportu i rekreacji, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi turystyczne, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 

drogi 31.KDD i 34.KDD, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 5 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 15% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% terenu lecz nie mniej niż zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 89. 1.  Dla terenu US/UT ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, w tym 
zbiorniki wodne i związane z nimi budowle 
i urządzenia, 

b)  usługi turystyczne, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  gastronomi, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  4 m od strony ciągu pieszo-jezdnego 9.KPj, 
b)  6 m od strony drogi 22.KDD, 23.KDD, 

24.KDD, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 10% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% terenu lecz nie mniej niż zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

3. Teren US/UT znajduje się częściowo w gra-
nicach: 
1)  strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia 

wody, o której mowa w §7 pkt 8 lit. b), 
2)  stanowiska archeologicznego nr AZP 84-23, dla 

którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8  
ust. 1 pkt 3 i ust. 4. 

§ 90. 1.  Dla terenów 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U i 7.P/U, 
ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 
a)  obiekty produkcyjne, składowe 

i magazynowe, 
b)  usługi, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie  

z przepisami odrębnymi dotyczącymi usytu-
owania budynków, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 15 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 10% terenu. 

§ 91. 1.  Dla terenów 4.P/U i 6.P/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty produkcyjne, składowe i magazyno-
we, 

b)  usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  funkcje mieszkaniowe, 
d)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
3)  łączna powierzchnia całkowita funkcji mieszka-

niowych nie może przekraczać 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, dla terenu: 

a)  4.P/U od strony drogi: 
− 14.KDD - 6 m, 
− 13.KDD – 4 m i 6 m zgodnie z rysunkiem 

planu, 
b)  6.P/U od strony dróg publicznych - 6 m, 

2)  maksymalną wysokość zabudowy: 15 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 10% terenu. 

3. Przez tereny 2.P/U i 3.P/U przebiega ozna-
czony na rysunku planu ciek wodny: 
1)  dopuszcza się jego zarurowanie, 
2)  należy zachować ciągłość spływu wód. 

§ 92. 1.  Dla terenu 5.P/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty produkcyjne, składowe 
i magazynowe, 

b)  usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 121 – 12867 – Poz. 1867 

 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: 

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 10% terenu. 
3. Na terenie 5.P/U znajdują się obiekty o wa-

lorach historycznych do zachowania i adaptacji, 
dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8  
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 93. 1.  Dla terenów 8.P/U i 9.P/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty produkcyjne, składowe i magazyno-
we, 

b)  usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony 

dróg publicznych 6 m, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 10% terenu. 

3. Fragment terenu 9.P/U znajduje się w strefie 
ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, 
o której mowa w § 7 pkt 8 lit. b). 

§ 94. 1.  Dla terenu 10.P/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty produkcyjne, składowe i magazyno-
we, 

b)  usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 15% terenu. 

§ 95. 1.  Dla terenów 11.P/U, 12.P/U i 13.P/U, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty produkcyjne, składowe i magazyno-
we, 

b)  usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony 

drogi 2.KDL − 8 m, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 10% terenu. 

3. Fragment terenu 12.P/U znajduje się w stre-
fie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, 
o której mowa w §7 pkt 8 lit. b). 

§ 96. 1.  Dla terenu 14.P/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty produkcyjne, składowe i magazyno-
we, 

b)  usługi, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 15% terenu. 

§ 97. 1.  Dla terenu 15.P/U, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty produkcyjne, składowe i magazyno-
we, 

b)  usługi, 
c)  istniejące funkcje mieszkaniowe 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  boiska rekreacyjne i sportowe, 
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c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, 

d)  rozbudowa istniejącej funkcji mieszkaniowej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 15% terenu. 

§ 98. 1.  Dla terenu RM, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa zagrodowa w rozumieniu przepi-
sów odrębnych, 

b)  produkcja ogrodnicza, 
c)  produkcja rolna, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  usługi handlu, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: 

a)  drogi 1.KDZ – 8 m i 35 m zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b)  ciągu pieszo-jezdnego 1.KPj – 8 m, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 

a)  5% powierzchni terenu dla zabudowy miesz-
kaniowej, 

b)  60% powierzchni terenu dla zabudowy zwią-
zanej z produkcja ogrodniczą lub rolną, 

4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 15% terenu. 

3. Teren RM znajduje się w zasięgu stref zwią-
zanych z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200, 
o których mowa w § 113 pkt 5 lit. c. 

§ 99. 1.  Dla terenów 1.R do 9.R, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny rolne 

w rozumieniu przepisów odrębnych, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. Teren 1.R znajduje się w zasięgu stref zwią-

zanych z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200, 
o których mowa w § 113 pkt 5 lit. c. 

§ 100. 1.  Dla terenów 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 
5.ZP, 6.ZP i 9.ZP, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona 

(parki, skwery itp.), 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury 

b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: zakaz lokalizacji zabudowy. 

§ 101. 1.  Dla terenów 7.ZP i 8.ZP, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona 

(parki, skwery itp.), 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usług handlu, 
b)  obiekty małej architektury, 
c)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 6 m (1 kon-

dygnacja), 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 10% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 50% terenu. 

3. Teren 7.ZP stanowi obszar o walorach hi-
storycznych do zachowania i adaptacji, dla którego 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2  
i ust. 3 

4. Na terenach 7.ZP i 8.ZP znajdują się obiekt 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji, dla których obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 102. 1.  Dla terenów 1.ZD do 7.ZD, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. Teren 2.ZD znajduje się w zasięgu stref 

związanych z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 
200, o których mowa w § 113 pkt 5 lit. c. 

§ 103. 1.  Dla terenu ZC, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: cmentarz wraz 

z obiektami i budynkami służącymi ceremo-
niom pogrzebowym, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: w nawiąza-

niu do istniejącej zabudowy, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 350 m2, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów, 
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5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% terenu. 

3. Teren ZC w całości stanowi obszar 
o walorach historycznych do zachowania i adapta-
cji na którym znajduje się obiekt o walorach histo-
rycznych do zachowania i adaptacji, dla których 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2  
i ust. 3. 

§ 104. Dla terenów 1.ZL do 4.ZL, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: lasy w rozumieniu 

przepisów odrębnych, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 

§ 105. Dla terenu WS, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: wody płynące. 

§ 106. Dla terenów 1.G, 2.G i 3.G, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: urządzenia i sieci 

gazownicze, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządze-

nia infrastruktury technicznej inne niż gazowni-
cze pod warunkiem braku konfliktu z przezna-
czeniem podstawowym. 

§ 107. Dla terenów 1.E do 9.E, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: urządzenia i sieci 

elektroenergetyczne, w tym także stacje trans-
formatorowe, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządze-
nia infrastruktury technicznej inne niż elektro-
energetyczne pod warunkiem braku konfliktu 
z przeznaczeniem podstawowym. 

§ 108. Dla terenu IT, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, 

b)  drogi publiczne, w tym ciągi piesze, pieszo-
rowerowe itp., 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 

§ 109. Dla terenów 1.W i 2.W, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia 

i sieci związane z zaopatrzeniem w wodę, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządze-

nia infrastruktury technicznej inne niż elektro-
energetycznej związane z zaopatrzeniem w wo-
dę pod warunkiem braku konfliktu z przezna-
czeniem podstawowym. 

§ 110. 1.  Dla terenów 1.KK do 10.KK, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządze-

nia kolei, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządze-

nia infrastruktury technicznej w tym dla terenu 
9.KK i 10.KK parkingi terenowe pod warunkiem 
braku konfliktu z przeznaczeniem podstawo-
wym. 

2. Dla terenów 7.KK i 8.KK dopuszcza się ich 
docelową przebudowę na ciąg pieszy lub pieszo-
rowerowy. 

3. Na terenie 4.KK znajduje się obiekt o walo-
rach historycznych do zachowania i adaptacji, dla 
którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3 

§ 111. Dla terenów 1.KS, 4.KS i 5.KS, ustala 
się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: parkingi terenowe, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 

§ 112. 1.  Dla terenów 2.KS, 3.KS i 6.KS − tere-
ny obsługi komunikacji samochodowej, ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: parkingi terenowe 

i garaże, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury, 
b)  obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 
2)  maksymalną wysokość zabudowy: 3 m, 
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 50% po-

wierzchni terenu, 
4)  następujące zasady kształtowania dachów: na-

leży stosować dachy płaskie. 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 113. W zakresie infrastruktury technicznej 
ustala się, co następuje: 
1)  ustalenia ogólne: 

a)  dopuszcza się zgodnie z przepisami odręb-
nymi przebudowę istniejącej sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym kolidującej z zago-
spodarowaniem realizującym ustalenia pla-
nu, 

b)  nowe i przebudowywane sieci infrastruktury 
technicznej należy prowadzić jako sieci pod-
ziemne (kablowe), 

c)  sieci infrastruktury technicznej należy pro-
wadzić w pierwszej kolejności w liniach roz-
graniczających dróg zgodnie z przepisami 
odrębnymi, a jeżeli warunki nie pozwalają na 
takie usytuowanie to sieci te dopuszcza się 
sytuować poza liniami rozgraniczającymi 
dróg pod warunkiem zachowania odległości 
określonych w przepisach odrębnych od 
obiektów budowlanych istniejących i projek-
towanych, 

2)  zaopatrzenie w wodę należy realizować 
z lokalnej sieci wodociągowej, 

3)  ścieki komunalne: 
a)  należy odprowadzić do lokalnej sieci kanali-

zacyjnej, 
b)  dla nowo realizowanej zabudowy dopuszcza 

się do czasu wybudowania sieci kanalizacyj-
nej odprowadzenie ścieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych na ścieki, 
z których będą regularnie wywożone przez 
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koncesjonowanego przewoźnika do oczysz-
czalni ścieków, 

c)  po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej 
dla nieruchomości wyposażonych w szczel-
ne zbiorniki na nieczystości płynne obowią-
zuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej in-
stalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kana-
lizacyjnej. 

4)  ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych 
należy odprowadzić do lokalnych odbiorników 
tych wód z uwzględnieniem przepisów odręb-
nych oraz § 7 pkt 5 uchwały, przy czym dopusz-
cza się dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych do gruntu, 

5)  zaopatrzenie w gaz: 
a)  z istniejącej i projektowanej sieci gazowej, 
b)  ustala się zakaz stosowania wolno stojących 

(naziemnych) zbiorników na gaz, 
c)  przez obszar objęty planem przebiega gazo-

ciąg wysokiego ciśnienia DN 200, dla które-
go w strefie: 
− 20 m od osi gazociągu ustala się zakaz lo-

kalizacji nowej zabudowy nie związanej 
z gazociągiem, 

−  4 m od osi gazociągu ustala się zakaz sa-
dzenia drzew i krzewów, 

6)  zaopatrzenie w energię elektryczną: 
a)  z lokalnej sieci energetycznej, przy czym do-

puszcza się wykorzystanie alternatywnych 
źródeł zasilania z wyłączenie elektrowni wia-
trowych, 

b)  w przypadku konieczności budowy w grani-
cach obszaru objętego planem nowej stacji 
transformatorowej, w miejscu innym niż na 
terenie oznaczonym symbolem E dopuszcza 
się jej lokalizację na terenach innych przy 
zapewnieniu niezbędnego dostępu, 

c)  przez teren objęty planem przebiegają istnie-
jące napowietrzne sieci energetyczne: 
−  średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą 

oddziaływania o szerokości 10 m od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu, 

−  wysokiego napięcia 110 kV wraz ze strefą 
oddziaływania o szerokości 15 m od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu, 

d)  w strefach, o których mowa w lit. c) obowią-
zują ograniczenia zgodnie z przepisami od-
rębnymi dotyczącymi napowietrznych linii 
energetycznych, 

7)  zaopatrzenie w ciepło – należy stosować źródła 
zdalaczynne lub lokalne, w tym także indywidu-
alne kotłownie wytwarzające ciepło z wykorzy-
staniem ekologicznych źródeł energii oraz dla 
paliw stałych, płynnych i gazowych technologii 
spalania o niskiej emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery określonych w przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony środowiska, 

8)  gospodarka odpadami: 
a)  zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gmin-

nym planem gospodarki odpadami, 
b)  w projekcie zagospodarowania działki lub te-

renu należy przewidzieć miejsce na lokaliza-
cję pojemników do zbierania i segregacji 
odpadów. 

§ 114. 1.  Ustala się następującą klasyfikację 
funkcjonalną dróg oraz ich szerokość w liniach 
rozgraniczających dróg: 
1)  drogi klasy „Z” zbiorcze: 

a)  1.KDZ w ciągu ulicy Wolności – w istnieją-
cych liniach rozgraniczających, 

b)  2.KDZ w ciągu ulicy Wolności i 1 Maja − 
w istniejących liniach rozgraniczających, 

2)  drogi klasy „L” lokalne: 
a)  1.KDL w ciągu ulicy Westerplatte (droga po-

wiatowa nr 2880 D) − w istniejących liniach 
rozgraniczających, 

b)  2.KDL w ciągu ulicy Świdnickiej – w istnieją-
cych liniach rozgraniczających, 

c)  3.KDL w ciągu ulicy Kościuszki – w istnieją-
cych liniach rozgraniczających, 

3)  drogi klasy „D” dojazdowe: 
a)  1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 6.KDD, 8.KDD, 

9.KDD, 26. KDD i 40.KDD – 10 m, 
b)  22.KDD – 10 m z lokalnym poszerzeniem na 

wysokości włączenia do drogi 21.KDD, 
c)  7.KDD i 10.KDD – 8 m, 
d)  38.KDD – zgodnie z rysunkiem planu, lecz 

nie mniej niż 10 m, 
e)  39.KDD – 6 m, 
f)  41.KDD – 8 do 10 m zgodnie z rysunkiem 

planu, 
g)  42.KDD – 10 m z przewężeniem zgodnie z ry-

sunkiem planu, 
h)  11.KDD, 12.KDD (ul. Ceglana), 13.KDD  

(ul. Powstańców), 14.KDD, 15.KDD (ul. Juliu-
sza Słowackiego), 16.KDD (ul. Adama Mic-
kiewicza), 17.KDD (ul. Ogrodowa), 18.KDD 
(ul. Ogrodowa), 19.KDD (ul. Tadeusza Ko-
ściuszki), 20.KDD, 21.KDD (ul. Towarowa), 
24.KDD (ul. Węglowa), 25.KDD (ul. Węglo-
wa), 27.KDD (ul. Jana Pawła II), 28.KDD  
(ul. Jana Pawła II), 29.KDD (ul. Ludwika Eker-
ta), 31.KDD (ul. Jana Kilińskiego), 32.KDD 
(ul.Pocztowa), 33.KDD (ul. Edwarda Dem-
bowskiego), 34.KDD (ul. Józefa Bema), 
35.KDD, 36.KDD (ul. Ignacego Prądzyńskie-
go) i 37.KDD − w istniejących liniach rozgra-
niczających, 

i)  5.KDD, 23.KDD, 30.KDD (Romualda Traugut-
ta) − zgodnie z rysunkiem planu, 

4)  ciągi pieszo-jezdne: 
a)  1.KPj (ul. Kasztanowa), 2.KPj, 4.KPj (ul. Spor-

towa), 5.KPj, 6.KPj, 7.KPj, 9.KPj (ul. Żwirowa), 
12.KPj (ul. Polna) − w istniejących liniach 
rozgraniczających, 

b)  3.KPj – 5 m, 
c)  8.KPj – 6 m, 
d)  10.KPJ i 11.KPj – 7 m, 

5)  ciągi piesze: 1.KPp i 2.KPp – zgodnie z rysun-
kiem planu, 

6)  drogi wewnętrzne: 
a)  1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 5.KDW, 9.KDW  

do 16.KDW – 10 m, 
b)  4.KDW – 8 m, 
c)  6.KDW, 7.KDW i 17.KDW − w istniejących li-

niach rozgraniczających, 
d)  8.KDW – zgodnie z rysunkiem planu, 

7)  drogi transportu rolnego: KDR.1 i KDR.2 – 
zgodnie z rysunkiem planu. 
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2.  Na terenie drogi 2.KDZ znajduje się obiekty 
o walorach historycznych do zachowania 
i adaptacji, dla którego obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

3.  Na terenie ciągu pieszo-jezdnego 1.KPj 
znajduje się aleja drzew do zachowania, dla której 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4  
i ust. 5. 

4.  Dla dróg transportu rolnego oraz dróg we-
wnętrznych dopuszcza się ich adaptacje (zmianę 
klasy i kategorii) na drogi publiczne. 

5.  Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywających okresowo w ilościach, nie 
mniej niż: 
a)  2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny w za-

budowie jednorodzinnej, 
b)  1 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny 

w pozostałej zabudowie, 
c)  1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte  

25 m2powierzchni użytkowej funkcji usługowej 
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 

d)  w przypadku realizacji na danym terenie 2 róż-
nych funkcji, liczbę minimalnej ilości miejsc po-
stojowych należy zsumować, 

e)  za miejsce postojowe uważa się także miejsce 
w garażu. 

6. Nowo wydzielane drogi wewnętrzne inne 
niż określone na rysunku planu muszą mieć szero-

kość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 
8 m dla dróg wydzielanych z terenu 43.MN oraz 
z pozostałych terenów 6m. 

7. W linach rozgraniczających dróg, ciągów 
pieszo-jezdnych i ciągu pieszego dopuszcza się 
lokalizowanie zieleni, sieci i urządzeń uzbrojenia 
technicznego oraz ścieżek rowerowych. 

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 

§ 115. Ustala się stawkę procentową, na pod-
stawie, której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%. 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

§ 116. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Artur Nazimek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/16/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/16/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
 

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 
z późn. zm.), Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej 
rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Jaworzyna Śląska został wyło-
żony do publicznego wglądu w dniach od  
12 sierpnia 2009 r. do 1 września 2009 r., 7 grudnia 
2009 r. do 6 stycznia 2010 r. oraz w dniach od 
23 lutego r. do 16 marca 2010 r. 

2. Zgodnie z terminami określonymi na pod-
stawie art. 17 pkt 11 ustawy termin składania uwag 
upłynął odpowiednio w dniu 15 września 2009 r., 
20 stycznia 2010 r. oraz 30 marca 2010 r. W termi-
nach tych wpłynęło odpowiednio 11, 4 i 10 uwag 
do ustaleń planu, z czego w trybie art. 17 pkt 12 
ustawy: 
1) dwie uwagi złożone w trakcie pierwszego wyło-

żenia zostały nieuwzględnione w całości oraz 
jedna została nieuwzględniona częściowo; 

2) cztery uwagi złożone w trakcie drugiego wyło-
żenia zostały w całości odrzucone, 

3) dwie uwagi nieuwzględnione zostały w całości 
oraz jedna została nieuwzględniona częściowo. 

3. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zgodnie z art. 
17 pkt 14 ustawy po spełnieniu wymagań procedu-
ry sporządzenia planu określonej w art. 17 ustawy 
przedstawił Radzie Miejskiej projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jaworzyna Śląska wraz z listą nieuwzględnionych 
uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy. 

§ 2. 2. Uwaga Państwa Małgorzaty i Jacka 
Michnikowskich. 
1) Uwaga dotyczy wniosku o: 

a) Likwidacji zapisu, w którym zakazuje się sto-
sowania materiałów wykończeniowych pla-
stikowych, listew elewacyjnych typu „si-
ding”, blachy falistej i trapezowej,  

b) Dopuszczenia lokalizacji garażu wolnostoją-
cego w konstrukcji stalowej tzw. garażu bla-
szanego. 

2) Data wpływu uwagi: 26.08.2009 r. 
3) Uzasadnienie: celem sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 
jest m.in. wprowadzenie ustaleń regulujących 
dotyczących jakości i możliwości zastosowania 
odpowiednich materiałów wykończeniowych 
zabudowy. Plastik oraz blacha jako materiały 
elewacyjne nie posiadają walorów estetycznych 
oraz niewątpliwie wpłyną za zaburzenie ładu 
przestrzennego na obszarze opracowania planu. 
Regulacja dotycząca ograniczenia stosowania 
materiałów wykończeniowych została wprowa-

dzona planem miejscowym przyjętym uchwałą 
nr XLIV/34/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Ślą-
skiej z dnia 28 czerwca 2005 r. a obecnie opra-
cowywany plan zachowuje w tej kwestii cią-
głość podtrzymując te ustalenia.  

4) Rada Miejska mając na uwadze wymagania 
ładu przestrzennego w zakresie m.in. walorów 
architektonicznych i krajobrazowych podtrzy-
mując swoją decyzję wyrażoną w uchwalę  
nr XLIV/34/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. przychy-
la się do rozstrzygnięcia Burmistrza i ostatecz-
nie rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwagi Pań-
stwa Małgorzaty i Jacka Michnikowskich w ca-
łości. 

3. Uwagi Pani Marii Araszczuk. 
1) Uwaga dotyczy niewyrażenia zgody na prze-

prowadzenie drogi oznaczonej na rysunku pro-
jektu planu symbolem 4.KDL przez działkę  
nr 313, która zgodnie z decyzją Rady Miejskiej 
została usunięta z projektu planu i zastąpiona 
zdecydowanie krótszą drogą o niższych para-
metrach ostatecznie oznaczoną na rysunku pla-
nu symbolem 38.KDD. 

2) Data wpływu uwag: 14.09.2009 r., 19.01.2010 r. 
jako sprzeciwy dla drogi 4.KDL oraz 08.03.2010 
r. jako sprzeciw dla drogi 38.KDD 

3) Uzasadnienie:  
a) Brak jest możliwości całkowitej likwidacji 

projektowanej drogi przez działkę nr 313, 
ponieważ zapewnia ona niezbędną obsługę 
komunikacyjną projektowanych nowych te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wyznaczonych na działce nr 311/2. 
Zabudowa mieszkaniowa na działce nr 311/2 
wyznaczona została zgodnie z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny Jaworzyna Śląska”. W celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania przedmioto-
wego terenu wyznaczona została ostatecznie 
droga klasy „D” dojazdowa 38.KDD.  

b) Podnoszona w uwadze możliwość obsługi 
działki nr 311/2 od strony ulicy Bema wiąza-
łaby się z dojazdem ślepym sięgaczem  
o długości blisko pół kilometra co jest nie-
dopuszczalne ze względów bezpieczeństwa 
potencjalnych nowych mieszkańców. Jedno-
cześnie w wyniku zgłoszonych uwag doty-
czących przebiegu spornej drogi wprowa-
dzono korektę jej przebiegu. Droga 38.KDD 
przebiega przy wschodniej granicy działki 
313 nie dzieląc jej na osobne części, jedno-
cześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie  
z prawem za poniesione straty w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego właścicielo-
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wi przysługuje żądanie rekompensaty ponie-
sionych strat.  

c) Warto też zwrócić uwagę na fakt, że z działki 
nr 313 o powierzchni przeszło 6200 m2 na 
potrzeby drogi publicznej przeznaczone zo-
stało jedynie ok. 460 m2. 

d) Rada Miejska kierując się wymogami ładu 
przestrzennego a przede wszystkim zapew-
nienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia 
mieszkańców przychyla się do decyzji Bur-
mistrza i rozstrzyga o nieuwzględnieniu 
uwagi dotyczącej przebiegu drogi 38.KDD. 

4. Uwaga Pana Piotra Tadrzak. 
1) Uwaga dotyczy: 

a) dopuszczenia w projekcie planu budowy 
własnych studni do czerpania wody, 

b) odstąpienie od bezwzględnego obowiązku 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej i zezwo-
lenie na przydomowe, ekologiczne instalacje 
oczyszczania ścieków, 

c) zezwolenie na zaopatrywanie i korzystanie  
z odnawialnych źródeł energii (energia wia-
tru, promieniowanie słoneczne). 

d) zmniejszenie stawki procentowej z 30% na 
20%. 

2) Data wpływu wniosku 14.09.2009 r. 
3) Uzasadnienie:  

a) Projekt planu dopuszcza dla nowo realizo-
wanej zabudowy lokalizację szczelnych 
zbiorników bezodpływowych na ścieki, jed-
nakże po zrealizowaniu lokalnej sieci kanali-
zacyjnej dla nieruchomości wyposażonych w 
szczelne zbiorniki na nieczystości płynne 
obowiązuje niezwłoczne włączenie we-
wnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku 
do sieci kanalizacyjnej. Ustalenia planu są 
konsekwencją realizacji ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska, 
a także Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Jaworzyna Śląska z 2004 r., w których 
uporządkowanie gospodarki wodno – ście-
kowej jest jednym z priorytetów gminy pro-
wadzącym do skutecznej ochrony środowi-
ska przyrodniczego. Dopuszczenie budowy 
własnych studni czy odstąpienie od obo-
wiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnych 
uniemożliwi skuteczną realizację tej polityki. 

b) W projekcie planu częściowo uwzględniono 
uwagę dotyczącą wykorzystania niekonwen-
cjonalnych źródeł energii poprzez doprecy-
zowanie zapisów dotyczących zaopatrzenia 
w ciepło: „zaopatrzenie w ciepło – należy 
stosować źródła zdalaczynne lub lokalne, w 
tym także  indywidualne kotłownie wytwa-
rzające ciepło z wykorzystaniem ekologicz-
nych źródeł energii oraz dla paliw stałych, 
płynnych i gazowych technologii spalania o 
niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
określonych w przepisach odrębnych doty-
czących ochrony środowiska”. Ponadto za-
opatrzenie w energię elektryczną ustala z lo-
kalnej sieci energetycznej, przy czym do-
puszcza się wykorzystanie alternatywnych 
źródeł zasilania z wyłączeniem elektrowni 

wiatrowych. Celem sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest m.in. wprowadzenia i ochrona ładu 
przestrzennego, a przypadkowa lokalizacja 
elektrowni wiatrowych, szczególnie na ob-
szarze miasta  dla którego sporządzany jest 
plan, może ten ład zachwiać, a nawet zabu-
rzyć oraz wprowadzić zagrożenia dla klimatu 
akustycznego miasta. 

c) Plan ustala stawkę procentową, na podsta-
wie, której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w wysokości 
30%. Opłata ta jest dochodem własnym 
gminy. Biorąc pod uwagę znaczne koszty re-
alizacji ustaleń planu w zakresie  realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy niezasadnym wydaje 
się ograniczanie wpływ środków finanso-
wych do budżetu gminny.  

4) Mając na uwadze powyższe argumenty Rada 
Miejska przychyla się do rozstrzygnięcia Burmi-
strza Jaworzyny śląskiej i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwag Pana Piotra Tadrzaka 
w zakresie zgodnym z powyższym uzasadnie-
niem. 

5. Uwaga zbiorowa Małgorzaty Karpińskiej, 
Stefani Halewicz, Marii i Jana Araszczuk oraz Da-
nuty i Romana Wizner. 
1) Uwaga dotyczy wniosku o zmniejszenie stawki 

procentowej, na podstawie, której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
(tzw. opłata planistyczna) z 30% do 10%. 

2) Data wpływu uwagi 19.01.2010 r., 
3) Uzasadnienie: opłata planistyczna pobierana 

jest w przypadku sprzedaży nieruchomości, któ-
rej wartość w wyniku przyjęcia planu miejsco-
wego wzrosła. W zdecydowanej większości 
przypadków sytuacja taka zachodzi przy wyzna-
czeniu w planie miejscowym nowych terenów 
pod lokalizację zabudowy co wiąże się z kosz-
tami nie tylko sporządzenia planu, ale także z 
kosztami związanymi z uzbrojeniem terenu oraz 
wybudowaniem dróg. W związku z tym zadania 
te należą do zadań własnych gminy i finanso-
wane są z budżetu gminy. Obniżenie stawki ma 
uzasadnienie w sytuacji gdy np. na danym te-
renie jest potrzeba pobudzenia ruchu inwesty-
cyjnego w krótkim okresie czasu czy też zacho-
dzą inne ważne przesłanki społeczne do takiego 
działania. Należy zwrócić uwagę, że Regionalna 
Izba Obrachunkowa w swoich kontrolach obni-
żanie stawki procentowej wynikającej z art. 36 
ust. 4 ustawy bez podania uzasadnienia takiej 
decyzji traktuje jako niegospodarność w zakre-
sie finansów jednostek samorządu terytorialne-
go. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska 
przychyla się do rozstrzygnięcia Burmistrza  
i rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwagi. 

6. Uwaga Marcina Jaśkowiak.  
1) Uwaga dotyczy niewyrażenia zgody na przebieg 

drogi publicznej KDL.4 obecnie 38.KDD przez te-
ren działki nr 351/11, 351/12 i 351/16. 

2) Data wpływu uwagi 19.01.2010 r. 
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3) Uzasadnienie:  
a) działka nr 351/12 nie jest przeznaczona pod 

funkcje drogowe,  
b) działka nr 351/16 jest działką drogową ob-

sługującą działki powstałe w wyniku podzia-
łu działki nr 351 na kilkanaście nowych dzia-
łek budowlanych, 

c) jedynie cześć działki nr 351/11 została prze-
znaczona pod lokalizacje drogi klasy „D” do-
jazdowa oznaczonej symbolem 38.KDD 
(pierwotnie 4.KDL). Droga ta zapewnia pra-
widłową obsługę komunikacyjną projekto-
wanych nowych terenów mieszkaniowych, 
wyznaczonych na działce nr 311/2. Zabudo-
wa mieszkaniowa na działce nr 311/2 wyzna-
czona została zgodnie z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Ja-
worzyna Śląska”. W celu zapewnienia pra-
widłowego funkcjonowania przedmiotowe-
go terenu wyznaczona została właśnie droga 
38.KDD, dla której z działki nr 351/11 wydzie-
la się fragment o powierzchni niecałych  
80 m2 za który oczywiście zgodnie z art. 36 
ustawy właścicielowi przysługuje zadość-
uczynienie.  

4) Rada Miejska podobnie jak w przypadku uwag 
Pani Araszczuk również w tym przypadku kieru-
jąc się wymogami ładu przestrzennego a przede 
wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa dla 
zdrowia i życia mieszkańców przychyla się do 
decyzji Burmistrza i rozstrzyga o nieuwzględ-
nieniu uwagi dotyczącej przebiegu drogi 
38.KDD (pierwotnie 4.KDL). 

7. Uwaga Anny i Roberta Musielewicz. 
1) Uwaga właścicieli działki nr 351/10, w sprawie 

sprzeciwu dotyczącego lokalizacji drogi 4.KDL, 
aktualnie 38.KDD. 

2) Data wpływu uwagi 20.01.2010 r. 
3) Uzasadnienie: Podobnie jak w przypadku uwagi 

nr 3 i 6 lokalizacja drogi klasy „D” dojazdowej 
oznaczonej symbolem 38.KDD (pierwotnie 
4.KDL) droga ta zapewnia prawidłową obsługę 
komunikacyjną projektowanych nowych tere-
nów mieszkaniowych, wyznaczonych na działce 
nr 311/2. Zabudowa mieszkaniowa na działce nr 
311/2 wyznaczona została zgodnie z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Ja-
worzyna Śląska”. W celu zapewnienia prawi-
dłowego funkcjonowania przedmiotowego te-
renu wyznaczona została właśnie droga 
38.KDD, dla której z działki nr 351/10 wydziela 
się fragment o powierzchni niecałych 100 m2 za 
który oczywiście zgodnie z art. 36 ustawy wła-
ścicielowi przysługuje zadośćuczynienie. 

4) Rada Miejska konsekwentnie przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza w sprawie uwag do-
tyczących projektowanej drogi 38.KDD (pier-
wotnie 4.KDL) i rozstrzyga ostatecznie o nie-
uwzględnieniu uwagi. 

8. Uwaga Państwa Beaty i Krzysztofa Synów-
ka. 
1) Uwaga w sprawie sprzeciwu do przeprowadze-

nia drogi 38.KDD po działce nr  343/2. 

2) Data wpływu uwagi: 11.03.2010 r. 
3) Uzasadnienie: 

a) przedmiotowa droga oznaczona symbolem 
38.KDD stanowi dojazd do działek budowla-
nych położonych przy drodze dojazdowej  
nr 37.KDD oraz do nowoprojektowanych 
działek budowlanych na działce nr 311/2 a 
także stanowi dojazd do innych działek poło-
żonych przy drodze 30.KDD, 

b) obecnie obowiązujący plan miejscowy  z ob-
szaru działki nr 343/2 stanowiącej własność 
osób składających uwagę przeznacza pod 
funkcje drogowe ok. 1300 m2 powierzchni tej 
działki, natomiast projekt planu miejscowe-
go przeznacza pod poszerzenie istniejącej 
działki drogowej jedynie niespełna 300 m2 
działki 343/2 likwidując jednocześnie drogę 
wyznaczoną w obowiązującym planie i prze-
znacza ten obszar pod funkcje zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) niecałe 300 m2 powierzchni działki nr 343/2 
przeznaczone pod poszerzenie istniejącej 
działki drogowej stanowi niecałe 3%  
z 1,0659 ha powierzchni tej działki, 

d) droga 38.KDD obsługiwać będzie kilkadzie-
siąt działek budowlanych położonych przede 
wszystkim na terenie 36.MN i 42.MN i nie-
zbędnym jest, z uwagi na bezpieczeństwo 
potencjalnych właścicieli nowych domów, 
podniesienie jej parametrów do minimal-
nych wymagań stawianych dla drogi dojaz-
dowej przez rozporządzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki  Morskiej w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

e) podnoszona w uwadze możliwość obsługi 
działki nr 311/2 od strony ul. 1 Maja jest 
niemożliwa ponieważ nawet w przypadku 
wyburzenia na działce nr 312 praktycznie 
wszystkich zabudowań nie będzie możliwo-
ści przeprowadzenia drogi pomiędzy istnie-
jącymi zabudowaniami na działkach sąsied-
nich. Jednocześnie obsługa działki nr 311/2 
jedynie od strony ulicy Bema wiązałaby się z 
dojazdem ślepym sięgaczem o długości bli-
sko pół kilometra co jest niedopuszczalne ze 
względów bezpieczeństwa potencjalnych 
nowych mieszkańców, 

f) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
przychyla się do rozstrzygnięcia Burmistrza 
w sprawie uwag dotyczących projektowanej 
drogi 38.KDD i rozstrzyga ostatecznie o nie-
uwzględnieniu uwagi. 

9. Uwaga Państwa Joanny i Piotra Cieślak. 
1) Uwaga dotyczy sprzeciwu do poszerzania drogi 

41 KDD kosztem działki nr 265/2. 
2) data wpływu uwagi: 17 marca 2010 r. 
3) Uzasadnienie: poszerzenie drogi 41.KDD wynika 

bezpośrednio z obowiązującego planu miej-
scowego miasta Jaworzyna Śląska, który zgod-
nie z jego ustaleniami poszerzył istniejąca dział-
kę drogową (nr 290/2) drogi polnej o szerokości 
ok. 4−5 m do szerokości 8 m w liniach rozgrani-
czających. Wyłożony do publicznego wglądu 
plan miejscowy nie wprowadza w tym zakresie 
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żadnych zmian, przy czym z działki nr 265/2  
o powierzchni 2540 m2 pod poszerzenie istnie-
jącej drogi przeznaczone jest niecałe 150 m2. 
Realizacja nowej zabudowy na terenie działki 
265/2 zgodnie z prawem powinna uwzględniać 
obowiązujący plan miejscowy, w tym także w 
zakresie poszerzenia działki drogowej nr 290/2. 
Biorąc pod uwagę, że projekt planu nie wpro-

wadza żadnych zmian w zakresie poszerzenia 
drogi 41.KDD oraz na etapie składania wnio-
sków nie wpłynął żaden wniosek o jej zwężenie 
Rada Miejska przychyla się do rozstrzygnięcia 
Burmistrza i ostatecznie rozstrzyga o nie-
uwzględnieniu złożonej uwagi w zakresie sprze-
ciwu co do poszerzenia drogi 41.KDD. 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/16/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

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

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z 
późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada 
Miejska w Jaworzynie Śląskiej rozstrzyga, co na-
stępuje:  

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w 
treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia są 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, polegające 
na: 
1) budowie dróg gminnych, 
2) budowie sieci wodociągowej, 
3) budowie sieci kanalizacyjnej. 

§ 3. 1. Realizacja inwestycji zostanie sfinan-
sowana z dochodów własnych gminy bądź innych 
źródeł finansowania zgodnie przepisami o finan-
sach publicznych. 

2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie  
5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowego pla-
nu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu 
wynikającą z możliwości i potrzeb budżetowych 
gminy. 

 
18 6 7 

 

1868 
18 68 

UCHWAŁA NR L/314/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

 z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm1)) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm2)) 
Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicz-
nych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twar-
dowskiego z siedzibą przy Placu Kościelnym 1  
w Kamiennej Górze. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Ślą-
skich z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Ka-
miennej Górze. 

§ 2. Ustala się następujące granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych na terenie Gmi-
ny Miejskiej Kamienna Góra: 

1.  Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1  
im. ks. Jana Twardowskiego należą ulice: 
− Aleja Wojska Polskiego, 
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