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UCHWAŁA NR XLV/540/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

 z dnia 14 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 
IX/99/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia  
25 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru zabudowy miesz-
kaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” 
w Świdnicy, po stwierdzeniu zgodności z ustale-
niami obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Świdnicy, przyjętego uchwałą nr XXXV/ 
/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 
2009 r., uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte 
– Bystrzycka” w Świdnicy, zwanego dalej "pla-
nem", obejmującego obszar ograniczony od 
wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kaszta-
nową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa – 
granicą administracyjną miasta. 

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-

łącznik nr 1; 
2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2; 

3)  rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące 
załącznik nr 3. 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 2. 1.  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1)  liniach zabudowy obowiązujących – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
ku planu, określającą usytuowanie ściany bry-
ły budynku lub innych budowli naziemnych 
od strony frontowej działki. Linię tą przekro-
czyć mogą na głębokość nie większą niż 1,5m 
elementy takie jak: wysunięte zadaszenia, ta-
rasy, przedsionki wejściowe, balkony, wyku-
sze, pochylnie, schody zewnętrzne, podcienie 
itp. pod warunkiem, że usytuowane są 
w granicach działki, do której władają-
cy/inwestor posiada tytuł prawny oraz z za-
chowaniem przepisów szczególnych i odręb-
nych; 

2)  liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-

ku planu, wyznaczającą granicę terenu, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków lub 
innych budowli naziemnych, którą żaden ele-
ment zabudowy nie może przekroczyć. Nie-
przekraczalne linie zabudowy nie obowiązują 
przy lokalizacji stacji transformatorowych 
i innych urządzeń infrastruktury technicznej, 
pod warunkiem zachowania przepisów szcze-
gólnych i odrębnych oraz zgody odpowied-
nich zarządców dróg; 

3)  planie – należy przez to rozumieć zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

4)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do lo-
kalizacji w danym terenie; 

5)  przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

6)  przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, dopuszczone w sposób określony 
w ustaleniach planu, wyznaczone dla danego 
terenu lub działki, które nie może być zreali-
zowane bez funkcji podstawowej; 

7)  rysunku planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, będący załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały; 

8)  terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem liczbowym 
i literowym; 

9)  tereny aktywizacji gospodarczej − należy 
przez to rozumieć tereny, na których realizo-
wane mogą być obiekty usługowe, produkcyj-
ne, magazynowe, rzemieślnicze, bazy i składy; 

10)  tereny zabudowy mieszkaniowej średniej 
intensywności – należy przez to rozumieć te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregowej i zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej do 8 mieszkań w budynku; 

11)  urządzeniach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć obiekty, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej, z wyłączeniem masztów 
przekaźnikowych telefonii komórkowej, drogi 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, miejsca 
postojowe, parkingi i garaże, obiekty i urzą-
dzenia małej architektury; 

12)  usługach – należy przez to rozumieć działalno-
ści w dziedzinach: handlu detalicznego i hur-
towego, gastronomii, rzemiosła, usług pu-
blicznych, obsługi komunikacji, naprawy i ob-
sługi pojazdów mechanicznych, instytucji fi-
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nansowych i ubezpieczeniowych, siedzib sto-
warzyszeń, związków, izb zawodowych i go-
spodarczych, jednostek projektowych i consul-
tingowych, instytucji gospodarczych, środków 
masowej komunikacji i łączności oraz innych, 
których powyższe grupy nie dotyczą bezpo-
średnio, a mają charakter usługi; 

13)  usługach publicznych – należy przez to rozu-
mieć usługi: 
a)  edukacji i oświaty, takie jak przedszkola, 

gimnazja i szkoły, z obiektami towarzyszą-
cymi, 

b)  zdrowia, takie jak żłobki, ośrodki zdrowia, 
gabinety lekarskie, 

c)  usługi sportu i rekreacji, 
d)  kultury i rozrywki; 

14)  rzemiośle – należy przez to rozumieć działal-
ność gospodarczą wykonywaną z udziałem 
kwalifikowanej pracy, zatrudniającą do 50 pra-
cowników z zakresie usług: szewskich, kra-
wieckich, rymarskich, fotograficznych, introli-
gatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutni-
czych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmi-
strzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, sto-
larskich, punkty napraw artykułów użytku 
osobistego i użytku domowego, studia wizażu 
i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety 
masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypoży-
czania przedmiotów ruchomych, a także 
obiekty do nich podobne, a ponadto obiekty 
związane z prowadzeniem drobnej działalno-
ści wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, 
cukiernie, zakłady poligraficzne, a także obiek-
ty do nich podobne; 

15)  wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć stosunek powierzchni zabudowy obiek-
tów do powierzchni działki; 

16)  zabudowie kalenicowej – należy przez to ro-
zumieć układ budynku lub zespołu budynków, 
w których kalenica dachu jest równoległa do 
linii rozgraniczającej drogi, przy której są usy-
tuowane; 

17)  zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć 
zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym 
w postaci zieleni izolacyjnej i ozdobnej. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku 
planu są: 

1)  granica opracowania zmiany miejscowego 
planu; 

2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3)  oznaczenia literowe i liczbowe terenów; 
4)  obowiązujące linie zabudowy; 
5)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6)  granica obszarów wymagających przekształ-

ceń; 
7)  obiekty o walorach zabytkowych, wskazane do 

objęcia gminną ewidencją zabytków; 
8)  granice terenów objętych strefą obserwacji 

archeologicznej; 
9)  granice strefy ochrony konserwatorskiej „B” 

układu przestrzennego; 
10)  granice strefy ochrony konserwatorskiej „K” 

chronionego krajobrazu. 

2.  Pozostałe ustalenia nie wymienione w ust. 
1 są informacyjne, sugerujące określone rozwiąza-
nia przestrzenne i regulacyjne. 

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 4. 1.  Obszary przestrzeni publicznej obejmu-
ją: 
1)  tereny ulic i dróg publicznych w liniach rozgra-

niczających; 
2)  tereny zieleni urządzonej; 
3)  tereny usług publicznych. 

2.  Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala 
się dopuszczenie umieszczenia tablic informacyj-
nych i reklamowych, punktów informacyjnych, 
pod warunkiem: 
1)  zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu 

pojazdów; 
2)  spełnienia przepisów odrębnych, w tym tech-

niczno-budowlanych. 
3.  Wzdłuż linii rozgraniczających dróg pu-

blicznych i placów publicznych dopuszcza się loka-
lizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących 
warunków: 
1)  odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń 

wzdłuż dróg publicznych winny się charaktery-
zować jednakową wysokością lub wzajemnie 
dostosowanymi wysokościami ogrodzeń po-
szczególnych posesji; 

2)  maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna 
przekraczać wysokości od strony dróg publicz-
nych – do 1,50 m, w tym pełne do wysokości 
1,20 m. 

4. Obiekty istniejące nie spełniające wskaźni-
ków określonych w planie mogą być zachowane 
w obecnej formie architektoniczno – przestrzennej. 
W przypadku przebudowy lub rozbudowy tych 
obiektów wyklucza się działania powodujące 
zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym 
jest przekroczony. 

5. Na terenach oznaczonych symbolem MW i 
MWU garaże mogą być realizowane wyłącznie 
jako wielostanowiskowe, wbudowane w budynku, 
podziemne lub zagłębione na min. 1,50 m poniżej 
poziomu terenu i przekryte nasypem ziemnym lub 
płytą użytkową. 

6. W zabudowie zwartej wymaga się stosowa-
nia jednakowego pokrycia i spadku dachów 
w budynkach przylegających do siebie. 

Rozdział 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji 

§ 5. 1.  Ustala się przeznaczenie podstawowe 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
1KD(Z)– teren drogi publicznej – ulica zbiorcza, dla 
której: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających –  
35 m, 
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b)  szerokość jezdni oraz elementów przekroju 
poprzecznego zgodnie z warunkami tech-
nicznymi dróg, 

c)  dopuszcza się realizację drogi o parametrach 
drogi głównej, 

d)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa (do-
puszcza się drogę dwujezdniową po dwa pa-
sy ruchu na jezdnię), 

e)  zakaz lokalizowania bezpośrednich włączeń 
posesji do drogi, 

f)  zakaz lokalizowania miejsc postojowych; 
2)  dopuszcza się lokalizację drogi rowerowej; 
3)  dopuszcza się realizację urządzeń ochrony aku-

stycznej w miejscach przekroczenia dopuszczal-
nych norm dla terenów chronionych; 

4)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

2.  Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
2KD(Z) – teren drogi publicznej – ulica zbiorcza, dla 
którego: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających – 25m, 
b)  szerokość jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami tech-
nicznymi dróg, 

c)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
d)  nowe bezpośrednie indywidualne zjazdy 

z drogi dopuszcza się wyłącznie po uzgod-
nieniu z zarządcą drogi, 

e)  zakaz lokalizowania miejsc postojowych; 
2)  dopuszcza się lokalizację drogi rowerowej; 
3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-

nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

3.  Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
3KD(Z) – teren drogi publicznej – ulica zbiorcza, dla 
którego: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 20 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  obowiązuje dwukierunkowa droga rowero-

wa, 
d)  minimalna szerokość jezdni – 7 m, pozostałe 

elementy przekroju poprzecznego zgodnie 
z warunkami technicznymi dróg; 

2)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

4.  Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
1KD(L) – teren drogi publicznej – ulica lokalna, dla 
którego: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 25 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  obowiązuje dwukierunkowa droga rowero-

wa, 
d)  minimalna szerokość jezdni – 7m, pozostałe 

elementy przekroju poprzecznego zgodnie 
z warunkami technicznymi dróg; 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

5. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
2KD(L)– teren drogi publicznej – ulica lokalna, dla 
którego: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 25 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  obowiązuje dwukierunkowa droga rowero-

wa, 
d)  minimalna szerokość jezdni – 7 m, pozostałe 

elementy przekroju poprzecznego zgodnie 
z warunkami technicznymi dróg; 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

6.  Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1KD(D), 2KD(D) – tereny dróg publicznych – ulice 
dojazdowe, dla których: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 10 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  minimalna szerokość jezdni 6m, 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

7.  Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
3KD(D) – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa, 
dla którego: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 12 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  minimalna szerokość jezdni 6 m; 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

8.  Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
4KD(D), 5KD(D), 6KD(D), 7KD(D), 8KD(D) – tereny 
dróg publicznych – ulice dojazdowe, dla których: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 10 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  minimalna szerokość jezdni 6 m; 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

9. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
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9 KD(D)– teren drogi publicznej – ulica dojazdowa, 
dla którego: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 15 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  szerokość jezdni oraz elementów przekroju 

poprzecznego zgodnie z warunkami tech-
nicznymi dróg; 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

10.  Ustala się przeznaczenie podstawowe te-
renu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
10KD(D) – teren drogi publicznej – ulica dojazdo-
wa, dla którego: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 20 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  obowiązuje dwukierunkowa droga rowero-

wa, 
d)  minimalna szerokość jezdni – 7 m, pozostałe 

elementy przekroju poprzecznego zgodnie 
z warunkami technicznymi dróg; 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

11.  Ustala się przeznaczenie podstawowe te-
renów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
od 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 
7KDW – tereny dróg wewnętrznych, dla których: 
1)  ustala się: 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 12 m, 

b)  ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, 
c)  minimalna szerokość jezdni 6 m; 

2)  dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-
wych; 

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

12. Ustala się przeznaczenie podstawowe te-
renów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1KPJ, 2KPJ, 3KPJ, 4KPJ, 5KPJ – tereny ciągów 
pieszo-jezdnych, dla których: 
1)  ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 

minimum 6 m; 
2)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-

nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnień z zarządcą terenu. 

13.  Ustala się przeznaczenie podstawowe te-
renów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1KP, 2KP– tereny ciągów pieszych, dla których: 
1)  ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 

minimalna 6 m; 
2)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tech-

nicznego terenu pod warunkiem uzyskania 
uzgodnień z zarządcą drogi. 

§ 6. 1.  W liniach rozgraniczających dróg i ulic 
dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi: 

1)  urządzenie chodników, ścieżek rowerowych, 
miejsc postojowych; 

2)  umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 
3)  prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych, w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarządcami dróg, in-
frastrukturę techniczną niezwiązaną z funkcjo-
nowaniem drogi należy umieszczać poza obsza-
rem jezdni z wyjątkiem poprzecznych przejść 
przez jezdnię; 

4)  lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbio-
rowej (przystanki, zatoki autobusowe); 

5)  do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic lub poszerzenia do docelowych parame-
trów istniejących ulic dopuszcza się dotychcza-
sowy sposób zagospodarowania terenów, bez 
możliwości wprowadzania trwałych obiektów 
budowlanych, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu. 

2.  Na terenie opracowania planu dopuszcza 
się poszerzenie linii rozgraniczających drogi w celu 
wprowadzenia dodatkowych elementów przekroju 
poprzecznego (w tym prowadzenie ścieżek rowe-
rowych). 

3.  Ustala się następujące obowiązujące mi-
nimalne ilości miejsc postojowych realizowanych 
na terenie inwestora, w formie miejsc postojo-
wych, miejsc w garażach oraz garażach podziem-
nych: 

1)  lokale mieszkalne w zabudowie wielorodzin-
nej – 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszka-
nie; 

2)  lokale mieszkalne w zabudowie jednorodzin-
nej – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie; 

3)  biura – 1 miejsce postojowe na 50 m² po-
wierzchni użytkowej; 

4)  obiekty handlowe – 1 miejsce postojowe na 
50 m² powierzchni użytkowej; 

5)  restauracje, kawiarnie – 1 miejsce postojowe 
na 50 m² powierzchni użytkowej; 

6)  hotele, pensjonaty – 1 miejsce postojowe na 
5 łóżek; 

7)  obiekty sportowe – 1 miejsce postojowe na  
10 użytkowników jednocześnie; 

8)  domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki 
– 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników 
jednocześnie; 

9)  przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie – 
1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni 
użytkowej; 

10)  szkoły – 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnio-
nych; 

11)  zakłady produkcyjne – 2 miejsca postojowe na 
10 zatrudnionych; 

12)  inne, niż powyższe, zabudowa usługowa – 
1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni 
użytkowej. 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej 

§ 7. 1.  Ustala się ogólne zasady uzbrojenia 
terenu w infrastrukturę techniczną: 
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1)  docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej 
wraz z towarzyszącymi urządzeniami, poza przy-
łączami do poszczególnych obiektów mogą 
przebiegać w liniach rozgraniczających dróg 
i ulic, w uzgodnieniu z zarządcami dróg, do-
puszcza się przeprowadzenie sieci poza ukła-
dem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń 
przepisów szczegółowych obowiązujących przy 
projektowaniu sieci; 

2)  sieci infrastruktury technicznej należy realizo-
wać jako podziemne, za wyjątkiem sieci elek-
troenergetycznych wysokiego napięcia; 

3)  wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadza-
nia ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicz-
nych na terenie objętym planem wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych administratorów sieci. 

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala 
się: 
1)  zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 

przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej 
miejskiej sieci wodociągowej; 

2)  rozbudowę sieci na terenach nowego zainwe-
stowania według warunków technicznych 
uzgodnionych z administratorem. 

3.  W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 
ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych 
ustala się: 
1)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 
wód podziemnych; 

2)  realizację sieci kanalizacyjnej z odprowadze-
niem do istniejących kolektorów w ulicach We-
sterplatte i Bystrzyckiej; 

3)  wymóg podczyszczania ścieków przemysło-
wych, przed odprowadzeniem do kanalizacji 
miejskiej, zgodnie z warunkami określonymi 
przez administratora sieci; 

4)  do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się indywidualne lub grupowe gromadzenie 
i odprowadzenie ścieków, zgodnie z przepisami 
szczególnymi w bezodpływowych zbiornikach. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych ustala się: 
1)  wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 

wszystkich obszarów zainwestowania; 
2)  obowiązek zneutralizowania substancji ropopo-

chodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią; 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej, na terenie własnym inwestora; 

3)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 2; 

4)  odprowadzenie wód deszczowych do planowa-
nej, w ul. Westerplatte, kanalizacji deszczowej, 
na warunkach określonych przez administratora 
rzeki; 

5)  dla terenów położonych w zlewni kanalizacji 
deszczowej ul. Bystrzyckiej, odprowadzenie 
wód deszczowych do istniejącej kanalizacji w ul. 
Bystrzyckiej, na warunkach określonych przez 
właściciela sieci. 

5.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1)  zasilanie z sieci dystrybucyjnej średniego i ni-
skiego ciśnienia pod warunkiem spełnienia wa-
runków technicznych i ekonomicznych uzgod-
nionych przez zarządcę sieci; 

2)  dla gazociągu podwyższonego średniego ci-
śnienia o średnicy nominalnej DN 250 określa 
się strefę ochronną szerokości 25 m po obu 
stronach, licząc od osi gazociągu; 

3)  dla strefy ochronnej o której mowa w pkt 2 
ustala się: 
a)  zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, obo-

wiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 
do sieci oraz swobodnego przemieszczania 
się wzdłuż gazociągu, 

b)  zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m 
(po 2 m od osi gazociągu), 

c)  zagospodarowanie terenu zielenią niską; 
4)  dopuszcza się lokalizację podziemnego uzbro-

jenia technicznego po uzgodnieniu i na warun-
kach określonych przez operatora gazociągu; 

5)  dopuszcza się możliwość modernizacji i rozbu-
dowy istniejącej sieci gazowej. 

6.  W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
się: 
1)  komunalny system zaopatrzenia w ciepło; 
2)  indywidualne i grupowe instalacje zasilane ga-

zem, energią elektryczną i innymi paliwami, ni-
skoemisyjnymi. 

7.  W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomu-
nikacyjną ustala się: 
1)  dopuszcza się rozbudowę kablowych przewo-

dów telekomunikacyjnych w liniach rozgrani-
czających dróg w pasie chodnika, z wyłącze-
niem jezdni, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami o lokalizacji sieci oraz technicznymi wa-
runkami przyłączenia operatorów; 

2)  zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 
1)  zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenerge-

tycznej; 
2)  dla istniejącej linii napowietrznej 110 kV, 

o przebiegu wskazanym na rysunku planu usta-
la się strefę ochronną − pas terenu o szerokości 
15m od osi sieci na każdą stronę; 

3)  rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami technicznymi według tech-
nicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych 
z administratorem sieci; 

4)  dopuszcza się na całym terenie opracowania 
lokalizacje stacji transformatorowych na wy-
dzielonych działkach umożliwiających zabudo-
wę stacji w odległości 1,5 m od granicy z są-
siednimi działkami budowlanymi, uwzględnia-
jąc dojazd od strony układu komunikacyjnego; 

5)  przy lokalizowaniu stacji transformatorowych 
nie obowiązuje przebieg obowiązujących lub 
nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalony 
w niniejszym planie. 

9.  W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 
1)  ustala się obowiązek gromadzenia stałych od-

padów bytowo-gospodarczych do szczelnych 
pojemników / kontenerów zlokalizowanych przy 
posesjach, przy zapewnieniu ich systematycz-
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nego wywozu na zorganizowane wysypiska od-
padów, zgodne przepisami szczególnymi; 

2)  odpady przemysłowe, należy deponować zgod-
nie z Planem Gospodarki Odpadami. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. 1.  Ustala się strefę obserwacji archeolo-
gicznej na obszarach udokumentowanych stano-
wisk archeologicznych wskazanych na rysunku 
planu. Prace budowlane w strefie obserwacji udo-
kumentowanego stanowiska archeologicznego 
należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, 
po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Należy uzgodnić warunki nadzo-
ru archeologicznego wszelkich inwestycji budow-
lanych, a także prac ziemnych w tym melioracyj-
nych i związanych z prowadzeniem infrastruktury 
technicznej. 

2.  Na rysunku planu wskazuje się następujące 
obiekty o walorach zabytkowych, wpisane do wo-
jewódzkiej ewidencji zabytków i wskazane do ob-
jęcia gminną ewidencją zabytków: 
1)  willa, ul Bystrzycka 17a; 
2)  willa, ul. Bystrzycka 17; 
3)  willa, ul. Bystrzycka 19; 
4)  dom mieszkalny i garaż, ul. Westerplatte 90. 

3. Dla obiektów o walorach zabytkowych usta-
la się: 
1)  nakaz zachowania bryły, formy i pierwotnego 

rodzaju pokrycia dachu budynku oraz układu 
i wystroju elewacji, pierwotnej formy stolarki 
okiennej i drzwiowej; 

2)  przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej nakazuje się dostosowanie do 
pierwotnej historycznej formy oraz podziałów; 

3)  przy wymianie pokrycia dachu nakazuje się 
zachować lub przywrócić pierwotny rodzaj po-
krycia w zakresie formy i materiału. 

4.  Dla zapewnienia właściwej ochrony dóbr 
kultury ustala się następujące strefy ochrony kon-
serwatorskiej: 
1)  strefę ochrony konserwatorskiej „B” ochrony 

układów przestrzennych, której granice określa 
rysunek planu, w obrębie której elementy daw-
nego układu przestrzennego czyli układu zabu-
dowy pozostały historyczne i zachowały się 
w dobrym stanie. W strefie tej ustala się nastę-
pujące wymogi konserwatorskie: 
a)  obiekt o walorach zabytkowych wskazany do 

objęcia gminną ewidencją zabytków – pod-
dać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartości obiektu, wszelkie działa-
nia inwestycyjne należy uzgadniać z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, 

b)  dostosować nową zabudowę do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie rozpla-
nowania, skali i bryły przy założeniu harmo-
nijnego współistnienia elementów kompo-
zycji historycznej i współczesnej oraz nawią-
zywać formami współczesnymi do istniejącej 
architektury o cechach zabytkowych, 

c)  komponować zieleń w postaci alejowych lub 
szpalerowych obsadzeń ulic i placów, 

d)  usunąć lub przebudować obiekty i elementy 
kolidujące, dysharmonizujące z historycz-
nym układem i lokalną architekturą, 

e)  zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przekaźni-
kowymi telekomunikacji, lokalizacji masz-
tów, dużych urządzeń teletechnicznych koli-
dujących z krajobrazem kulturowym; 

2)  dla zapewnienia właściwej ochrony sylwety 
zespołu zabudowy śródmiejskiej ustala się stre-
fę ochrony konserwatorskiej „K” ochrony kra-
jobrazu, której granice określa rysunek planu, 
w obrębie której obowiązują następujące wy-
mogi konserwatorskie: 
a)  ustala się ochronę zieleni wysokiej i wpro-

wadza wymóg konserwacji, odtwarzania 
oraz uzupełniania ubytków drzewostanów, 
wskazanych na rysunku planu alei drzew, 

b)  ustala się wymóg dostosowania nowej za-
budowy do historycznej sylwety miasta 
w zakresie skali i formy zabudowy, 

c)  zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przekaźni-
kowymi telekomunikacji, lokalizacji masz-
tów, dużych urządzeń teletechnicznych koli-
dujących z krajobrazem kulturowym, 

d)  zakazuje się stosowanie wyróżniającej się 
z na tle sylwety miasta kolorystyki dachów, 
ustala się stosowanie kolorystki dachów 
utrzymanej w odcieniach czerwieni lub sza-
rości. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 9. 1.  Na obszarze planu obowiązuje zakaz 
lokalizowania w granicach działek przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe 
obiektów i urządzeń usługowych zaliczonych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, wymagających sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej. 

2. Dla terenów utwardzonych dróg, placów, 
miejsc postojowych i parkingów należy zaprojek-
tować instalacje uniemożliwiające przenikanie za-
nieczyszczeń ropopochodnych do podłoża oraz 
wód gruntowych. 

3. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
1)  obowiązek uzgodnienia z administratorem sieci 

urządzeń melioracyjnych prac związanych 
z tymi urządzeniami; 

2)  na obszarze zdrenowanym, przed przystąpie-
niem do prac w obrębie sieci drenarskiej należy 
sporządzić dokumentację techniczną zawierają-
cą projekt przebudowy ww. sieci na terenie ob-
jętym przyszłą inwestycją. 

4. Należy zachować istniejącą zieleń wysoką na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
2ZP, 4ZP, 1MW, dopuszcza się wycinki pielęgnacyj-
ne oraz wynikające ze względów kompozycji. 
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5. Ustala się drogi o charakterze alejowym, dla 
których obowiązuje wprowadzenie szpalerów 
drzew w granicach linii rozgraniczających nowo-
projektowanych ulic. 

6. Ustala się wymóg zachowania wartości do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
określonych w przepisach szczególnych: 
1)  dla terenów oznaczonych symbolami MW – jak 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2)  dla terenów oznaczonych symbolami MWU – 

jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
3)  dla terenów oznaczonych symbolami MS – jak 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
4)  dla terenów oznaczonych symbolami MN − jak 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
5)  dla terenów oznaczonych symbolami MNU − 

jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
6)  dla terenów oznaczonych symbolami U − jak 

dla zabudowy związanej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieży; 

7)  dla terenów oznaczonych symbolami AG/MN − 
jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

8)  dla terenów oznaczonych symbolami U/MW − 
jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

9)  dla terenów oznaczonych symbolami UP − jak 
dla zabudowy związanej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieży. 

Rozdział 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów 

§ 10. 1.  Na rysunku planu wyznacza się teren 
ochrony pośredniej, stanowiący strefę ochronną 
ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędo-
wych przy ul. Bokserskiej w Świdnicy, wyznaczoną 
na podstawie Rozporządzenia nr 7/2009 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód pod-
ziemnych z utworów trzeciorzędowych przy  
ul. Bokserskiej w Świdnicy, powiat świdnicki, wo-
jewództwo dolnośląskie. 

2. Dla obszarów znajdujących się w zasięgu 
granicy terenu ochrony pośredniej, o których mo-
wa w ust. 1, obowiązują przepisy odrębne ustaw: 
Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu tymi terenami, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych. 

3. W przypadku zmiany rozporządzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, należy stosować się do ustaleń 
zawartych w nowych decyzjach administracyjnych. 

4. Na rysunku planu wyznacza się strefę 
ochronną dla gazociągu podwyższonego średnie-
go ciśnienia o średnicy nominalnej DN 250, 
o której mowa w § 7 ust. 5 pkt 2, dla której obo-
wiązują przepisy odrębne oraz ustalenia określone  
w § 7 ust.  5 pkt 3 niniejszej uchwały. 

Rozdział 7 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych zmianą planu 

§ 11. 1.  Nie ustala się obszarów do obowiąz-
kowego dokonania scalenia i podziału nierucho-
mości. 

2.  Ustala się minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 
1)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczonej symbolem MN: 
a)  powierzchnie działek zabudowy wolno stoją-

cej nie mogą być mniejsze niż 800 m², 
a szerokość frontów działek przyległych do 
ulic nie może być mniejsza niż 20 m, 

b)  powierzchnie działek zabudowy bliźniaczej 
nie mogą być mniejsze niż 650 m², a szero-
kość frontów działek przyległych do ulic nie 
może być mniejsza niż 10 m; 

c)  powierzchnie działek zabudowy szeregowej 
nie mogą być mniejsze niż 450 m², a szero-
kość frontów działek przyległych do ulic nie 
może być mniejsza niż 8 m; 

2)  w zabudowie mieszkaniowej średniej intensyw-
ności, oznaczonej symbolem MS: 
a)  powierzchnie działek zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej szeregowej nie mogą 
być mniejsze niż 350 m², a szerokość frontów 
działek przyległych do ulic nie może być 
mniejsza niż 10 m, 

b)  powierzchnie działek pod zabudowę wielo-
rodzinną nie mogą być mniejsze niż 1000 m², 
szerokość frontów działek przyległych do ulic 
nie może być mniejsza niż 25 m; 

3)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
usługowej mieszkaniowo-usługowej, oznaczo-
nej symbolem: MNU, powierzchnie nie mogą 
być mniejsze niż 800m², a szerokość frontów 
działek przyległych do ulic nie może być mniej-
sza niż 20 m; 

4)  w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 
i mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 
oznaczonej symbolem MW i MWU − po-
wierzchnia działek nie może być mniejsza niż 
1000 m², a szerokość frontów działek przyle-
głych do ulic nie może być mniejsza niż 25 m. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 1RO/ZP 
dopuszcza się wydzielanie nieruchomości na po-
prawę zagospodarowania działek budowlanych 
terenów oznaczonych symbolem 8MN i 9MN. 

4.  Granice działek należy wytyczać w stosun-
ku do istniejących granic działek lub projektowa-
nych dróg publicznych i wewnętrznych pod kątem 
90° lub zbliżonym do 90°, o odchyleniu nie więk-
szym niż 20°, przy zapewnieniu dojazdu do drogi 
publicznej. 

Rozdział 8 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenów oraz paramenty i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1AG/MN, 2AG/MN – ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny aktywizacji 

gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
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a)  maksymalna wysokość zabudowy przezna-
czenia podstawowego: 3 kondygnacje nad-
ziemne, nie więcej niż 16 m licząc do kaleni-
cy dachu, 

b)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej: 3 kondygnacje nad-
ziemne, w tym poddasze użytkowe, nie wię-
cej niż 12 m licząc do kalenicy dachu, 

c)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 80% po-
wierzchni działek, 

d)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego:10% powierzchni działek, 

e)  dla zabudowy przeznaczenia podstawowego 
oraz dla budynków urządzeń towarzyszących 
ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe 
o spadkach do 20°, 

f)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się dachy dwuspadowe i wielospa-
dowe o spadkach od 30° do 45°, 

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6m od linii 
rozgraniczającej dróg KD(D), zgodnie 
z rysunkiem planu, 

h)  dopuszcza się wprowadzanie elementów 
i instalacji reklamowych, nie wyższych niż  
20 m. 

2.  Dla terenu oznaczonego symbolem 1AG – 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny aktywizacji 

gospodarczej wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: lokale mieszka-
niowe dla właścicieli lub zarządców obiektów 
przeznaczenia podstawowego; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 15 m li-

cząc do kalenicy dachu, 
b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 60% po-

wierzchni działek, 
c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego: 10% powierzchni działek, 
d)  dachy płaskie lub dwuspadowe o spadkach 

do 20°, 
e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od linii 

rozgraniczającej dróg o symbolach KD(L), 
KD(Z) oraz 6m od linii rozgraniczającej drogi 
o symbolu KD(D), zgodnie z rysunkiem planu, 

f)  dopuszcza się wprowadzanie elementów i in-
stalacji reklamowych, nie wyższych niż 20 m; 

4)  wprowadzenie zabudowy wymaga szczegóło-
wych badań geologiczno-inżynierskich pod każ-
dy obiekt; 

5)  przystosowanie terenu do wprowadzenia zieleni 
wymaga pełnego procesu rekultywacji wierzch-
niej warstwy gruntu. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U usta-
la się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i zielenią urządzoną; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondy-

gnacje nadziemne, nie więcej niż 15 m licząc 
do okapu dachu lub górnej krawędzi elewa-
cji, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 60% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działek, 

d)  dachy płaskie lub dwuspadowe o spadkach 
do 20°, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od linii 
rozgraniczającej dróg o symbolach KD(L), 
KD(Z) oraz 6 m od linii rozgraniczającej ciągu 
pieszo-jezdnego o symbolu 1KPJ, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

f)  dopuszcza się wprowadzanie elementów 
i instalacji reklamowych, nie wyższych niż  
15 m. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządze-
niami towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi wbudowa-
ne w istniejącym obiekcie; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  ustala się utrzymanie istniejących parame-

trów zabudowy, 
b)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego: 40% powierzchni działek; 
4)  dla terenu o symbolu 1MN obowiązują zapisy 

rozdziału: zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, zawarte w § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej uchwa-
ły. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, 
bliźniaczej, wolno stojącej, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem 
lokalizowania baz transportowych i spedycyj-
nych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 12 m licząc do kalenicy 
dachu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 40% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  budynki przeznaczenia podstawowego w za-
budowie bliźniaczej lub wolno stojącej, 

f)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od linii 
rozgraniczającej drogi o symbolu KD(L) oraz 
6 m od linii rozgraniczającej dróg o symbo-
lach KD(D). 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MN 
ustala się: 
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1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, 
bliźniaczej, wolno stojącej, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem 
lokalizowania baz transportowych i spedycyj-
nych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 10 m licząc do kalenicy 
dachu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 40% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6m od linii 
rozgraniczającej drogi o symbolu KD(D). 

7.  Dla terenów oznaczonych symbolami od 
4MN, 5MN, 6MN ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią 
urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem 
lokalizowania baz transportowych i spedycyj-
nych oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3)  ustala się przeznaczenie działek niezabudowa-
nych na poprawę warunków zagospodarowania 
działek budowlanych z istniejącą zabudową; 

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 10m licząc do kalenicy da-
chu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 70% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 20% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od linii 
rozgraniczającej drogi o symbolu KD(D). 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 7MN 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, 
bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem 
lokalizowania baz transportowych i spedycyj-
nych oraz przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 10m licząc do kalenicy da-
chu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 60% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m od linii 
rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 
7KD(D), 6 m od linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem 6KD(D), oraz 10 m od 
linii rozgraniczającej drogi oznaczonej sym-
bolem 2KD(Z); 

4)  ustala się obsługę komunikacyjną z dróg 
o symbolu KD(D) z dopuszczeniem wydzielenia 
dróg wewnętrznych lub w formie służebności. 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 8MN 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 
i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem 
lokalizowania baz transportowych i spedycyj-
nych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 

2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe, nie więcej niż 10 m licząc do kale-
nicy dachu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 40 % powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe; 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8m od linii 
rozgraniczającej dróg o symbolu KDW oraz 6m 
od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 
10KD(D) i linii rozgraniczającej ciąg pieszo- 
jezdny o symbolu 4KPJ; 

5)  budynki winny być sytuowane ścianą frontową 
równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
a na zakończeniu sięgaczy budynek wolno sto-
jący lub bliźniaczy należy zlokalizować syme-
trycznie na osi drogi wewnętrznej. 

10. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
9MN, 10MN ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 
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i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem 
lokalizowania baz transportowych i spedycyj-
nych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 10m licząc do kalenicy da-
chu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 40% − powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6m od linii 
rozgraniczającej drogę o symbolu 10KD(D) 
i linii rozgraniczającej ciąg pieszo-jezdny 
o symbolu 5KPJ, zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
11MN, 12MN, 13MN ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 
i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią urządzoną; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem 
lokalizowania baz transportowych i spedycyj-
nych oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

a)  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygna-
cje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie 
więcej niż 10 m licząc do kalenicy dachu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie czyn-
nego: 40% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń to-
warzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub 
jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od linii 
rozgraniczającej dróg o symbolu KDW oraz 6m 
od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 
10KD(D). 

12. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
1MS, 2MS ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej średniej intensywności wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urzą-
dzoną; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-

we, nie więcej niż 12m licząc do kalenicy da-
chu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 40  powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu: 6 m od linii rozgranicza-
jącej ciągów pieszo-jezdnych o symbolach 
3KPJ i od linii rozgraniczającej drogi 
o symbolu 10KD(D), 8 m od drogi lokalnej 
o symbolu 1KD(L) i od drogi dojazdowej 
o symbolu 9KD(D), 20 m od linii rozgranicza-
jącej ciągu pieszo-jezdnego o symbolu 4KPJ, 

f)  obowiązujące linia zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu: 8 m od linii rozgranicza-
jącej drogi lokalnej o symbolu 1KD(L), 

g)  dla obiektów znajdujących się na terenie 
o symbolu 1MS, usytuowanych na osi drogi 
o symbolu 2KD(L) ustala się obowiązek 
umieszczenia na elewacji frontowej akcentu 
lub detalu architektonicznego. 

13. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MW 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządze-
niami towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  ustala się utrzymanie dotychczasowych ist-

niejących parametrów, 
b)  dopuszcza się rozbudowę istniejących bu-

dynków wyłącznie o elementy techniczne ta-
kie jak wiatrołapy, zewnętrzne klatki scho-
dowe i windy, elementy infrastruktury tech-
nicznej, 

c)  dopuszcza się garaże wyłącznie jako pod-
ziemne lub zagłębione na min. 1,50 m poni-
żej poziomu terenu i przekryte nasypem 
ziemnym lub płytą użytkową, 

d)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działek, 

e)  ustala się zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy wyznaczonych przez istniejące 
budynki zgodnie z rysunkiem planu, 

f)  minimum 10% terenu należy zagospodaro-
wać na miejsca do wypoczynku dla miesz-
kańców, urządzone między innymi placami 
zabaw, zielenią, obiektami małej architektury; 

3)  ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
z dróg istniejących oznaczonych symbolem 
1KD(D) i 3KD(D) oraz poprzez drogi wewnętrzne 
skomunikowane z tymi drogami, ustala się mi-
nimalną szerokość drogi wewnętrznej w liniach 
rozgraniczających 8m. 

14. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
2MW, 3MW ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządze-
niami towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
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a)  maksymalna wysokość zabudowy: 4 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze użyt-
kowe, nie więcej niż 16 m licząc do kalenicy, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 6m od linii 
rozgraniczającej drogi o symbolu 3KD(D),  
8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 
o symbolu 1KD(L) oraz 15m od drogi zbior-
czej o symbolu 1KD(Z), 

f)  wzdłuż ulicy oznaczonej symbole 1KD(Z) 
i 1KD(L) należy lokalizować budynki równo-
legle do ustalonej nieprzekraczalnej linii za-
budowy w układzie kalenicowym, 

g)  minimum 10% terenu należy zagospodaro-
wać na miejsca do wypoczynku dla miesz-
kańców, urządzone między innymi placami 
zabaw, zielenią, obiektami małej architektu-
ry; 

3)  ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
z drogi istniejącej oznaczonej symbolem 3KD(D) 
oraz poprzez drogi wewnętrzne skomunikowa-
ne z drogami oznaczonymi symbolem 3KD(D), 
1KD(L), 2KD(L), ustala się minimalną szerokość 
drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających 
8 m; 

4)  ustala się zakaz lokalizowania garaży wolno 
stojących na terenach, dopuszcza się garaże 
podziemnie, na warunkach określonych w § 4 
ust. 5; 

5)  w granicach ustalonych liniami rozgraniczają-
cymi terenów należy zachować jednolity cha-
rakter zabudowy z zakresie kolorystyki dachów 
i elewacji oraz detalu architektonicznego. 

15. Dla terenu oznaczonego symbolem: 4MW 
ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z urządze-
niami towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 14 m licząc do kalenicy, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od linii 
rozgraniczającej dróg o symbolach: 9KD(D) 
i od drogi lokalnej o symbolu 1KD(L) oraz 
15m od drogi zbiorczej o symbolu 1KD(Z), 

f)  wzdłuż ulicy oznaczonej symbole 1KD(Z) 
i 1KD(L) należy lokalizować budynki równo-
legle do ustalonej nieprzekraczalnej linii za-
budowy w układzie kalenicowym, 

g)  minimum 10% terenu należy zagospodaro-
wać na miejsca do wypoczynku dla miesz-
kańców, urządzone między innymi placami 
zabaw, zielenią, obiektami małej architektury; 

3)  ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
z drogi oznaczonej symbolem 9KD(D) oraz po-
przez drogi wewnętrzne skomunikowane z tą 
drogą, ustala się minimalną szerokość drogi 
wewnętrznej w liniach rozgraniczających 8m; 

4)  ustala się zakaz lokalizowania garaży wolno 
stojących na terenach, dopuszcza się garaże 
podziemnie, na warunkach określonych w § 4 
ust. 5; 

5)  w granicach terenu należy zachować jednolity 
charakter zabudowy w zakresie kolorystyki da-
chów i elewacji oraz detalu architektonicznego. 

16. Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1MWU, 2MWU, 3MWU ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urzą-
dzoną; 

2)  ustala się obowiązek lokalizowania usług 
w parterach budynków przeznaczenia podsta-
wowego; 

3)  dopuszcza się przeznaczenie pod usługi całych 
budynków przeznaczenia podstawowego; 

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  wysokość zabudowy: 4 kondygnacje nad-

ziemne, w tym poddasze użytkowe lub 
3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze 
nieużytkowe, o wysokości od 14 do 16 m li-
cząc do kalenicy dachu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 60% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 8 m od linii rozgraniczającej dróg 
o symbolach: 1KD(L), 2KD(L), 9KD(D) oraz  
15 m od drogi o symbolu 1KD(Z), zgodnie 
z rysunkiem planu, 

f)  ustala się obowiązek kształtowania zabudo-
wy jako pierzei zabudowy wzdłuż drogi 
oznaczonej symbole 2 KD(L) w układzie ka-
lenicowym; 

g)  narożniki zabudowy na skrzyżowaniu drogi 
oznaczonej symbolem 2KD(L) z drogami 
oznaczonymi symbolem 1KD(L) i 1KD(Z) na-
leży zaakcentować, poprzez szczególne roz-
wiązanie segmentu narożnego jako domi-
nanty architektonicznej, pod warunkiem nie 
przekraczania wysokości 16 m do najwyż-
szego elementu tego budynku; 

5)  ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
z dróg istniejących oznaczonych symbolem 
9 KD(D) i 2KD(L) oraz poprzez drogi wewnętrzne 
skomunikowane z tymi drogami, ustala się mi-
nimalną szerokość drogi wewnętrznej w liniach 
rozgraniczających 6 m; 

6)  ustala się przejazd bramny na elewacji zabudo-
wy terenu, oznaczonego symbolem 1MWU na 
przedłużeniu drogi oznaczonej symbolem 
9 KD(D), nad którym należy umieścić akcent, 
poprzez szczególne rozwiązanie tego segmentu 
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jako dominanty architektonicznej, pod warun-
kiem nie przekraczania wysokości 16 m do naj-
wyższego elementu tego budynku; 

7)  ustala się zakaz lokalizowania garaży wolno 
stojących na terenach, dopuszcza się garaże 
podziemnie. 

17. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1MNU, 2MNU ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, 
mieszkaniowo-usługowej, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  dla terenu oznaczonego symbolem 1MNU do-
puszcza się zabudowę wielorodzinną; 

3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 12 m licząc do kalenicy, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 40% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 10m od li-
nii rozgraniczającej drogi o symbolu 2KD(Z) 
oraz 6 m od linii rozgraniczających drogi 
o symbolu KD(D), zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

4)  na terenie 1MNU ustala się zakaz lokalizacji 
działalności w dziedzinach: naprawy i obsługi 
pojazdów mechanicznych, warsztatów samo-
chodowych, ślusarskich, stolarskich, rzemieśl-
niczych, zakładów produkcyjnych, usług po-
grzebowych, a także innych przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1U/MW ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

usługowej z dopuszczeniem zabudowy wielo-
rodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i zielenią urządzoną; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 12 m licząc do kalenicy 
dachu, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 60% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działek, 

d)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-
kach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń 
towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 
z rysunkiem planu, 

f)  dopuszcza się wprowadzanie elementów 
i instalacji reklamowych, nie wyższych niż  
12 m, 

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 10 m od li-
nii rozgraniczającej drogi o symbolu 2KD(Z) 
oraz 6m od linii rozgraniczających drogi 
o symbolu KD(D), zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

19. Dla terenów oznaczonych symbolami 1UP, 
2UP ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny usług pu-

blicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i zielenią urządzoną; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a)  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondy-

gnacje nadziemne jednak nie więcej niż 12 m 
licząc do okapu dachu lub górnej krawędzi 
elewacji, 

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% po-
wierzchni działek, 

c)  minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 40% powierzchni działek, 

d)  dachy płaskie lub dwuspadowe o spadkach 
do 40°, 

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od linii 
rozgraniczającej drogi o symbolu 1KD(L) 
oraz 6 m od linii rozgraniczających ciągu 
pieszo-jezdnego o symbolu 2KPJ, 3KPJ, 
4KPJ i drogi wewnętrznej o symbolu 1KDW, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

f)  dopuszcza się wprowadzanie elementów 
i instalacji reklamowych, nie wyższych niż 12 m. 

20. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1RO/ZP ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów 

przydomowych i zieleni urządzonej wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi; 

2)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: ustala się zakaz za-
budowy terenu; 

3)  dopuszcza się lokalizowanie: placów zabaw, 
ogrodów, oczek wodnych, urządzeń sporto-
wych, altan ogrodowych. 

21.  Dla terenów oznaczonych w rysunku pla-
nu symbolem 1ZP, 3ZP, 5ZP ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-

dzonej wraz z urządzeniami towarzyszącymi; 
2)  zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem urządzeń 

towarzyszących. 
22. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 2ZP, 4ZP ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-

dzonej wraz z urządzeniami towarzyszącymi; 
2)  przeznaczenie uzupełniające − ścieżki spacero-

we, ciągi pieszo-rowerowe; altany ogrodowe, 
terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, 
place zabaw; 

3)  wymaga się zachowania istniejącego drzewo-
stanu; 

4)  zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem urządzeń 
towarzyszących. 

23.  Dla terenu oznaczonego w rysunku planu 
symbolem 1KS ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: teren parkingu 

terenowego i miejsc postojowych wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną; 

2)  zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem urządzeń 
towarzyszących; 
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3)  minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 10%. 

24. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu 
symbolem 1 – 2 E ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń 

z zakresu elektroenergetyki (stacje transforma-
torowe); 

2)  obowiązują ustalenia na podstawie przepisów 
odrębnych. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 13. Ustala się stawkę procentową służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ści nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu 
w następujących wysokościach ustalonych poni-
żej: 
1)  dla terenów o symbolach: U/MW – zabudowy 

usługowej z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, U – usług, AG – tere-
nów aktywizacji gospodarczej, AG/MN – tere-
nów aktywizacji gospodarczej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 
30%; 

2)  dla terenów o symbolach: MW – zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, MWU − wielo-
rodzinnej z usługami, MN – jednorodzinnej, MS 
– jednorodzinnej średniej intensywności, MNU– 
jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowo- 
-usługowej − 20%; 

3)  dla terenów o symbolach: ZP – zieleni urządzo-
nej, RO/ZP – terenów ogrodów przydomowych 
i zieleni urządzonej, UP – usług publicznych − 
10%; 

4)  dla dróg publicznych, ciągów pieszych, ciągów 
pieszo-jezdnych, nadziemnych miejsc postojo-
wych, terenów urządzeń z zakresu elektroener-
getyki − 10%. 

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

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

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Michał Ossowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/ 
/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 14 maja 2010 r. 

 

 
 
 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/ 
/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 14 maja 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte – 

Bystrzycka” w Świdnicy 

Sporządzone na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 
Do projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszka-
niowo-usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy w ustawowo przyjętym terminie zostały zło-
żone 4 uwagi pozytywnie uwzględnione przez Prezydenta Miasta Świdnica. 
W związku z powyższym Rada Miejska w Świdnicy nie dokonuje rozstrzygnięcia w sprawie uwag. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/ 
/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 14 maja 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych środ-
ków zewnętrznych. 
18 96 

 

1897 
18 9 7 

UCHWAŁA NR XLII/278/2010 
 RADY GMINY JERZMANOWA 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów 
górniczych „Sieroszowice I” i „Rudna I” oraz pozostałej części gminy nie objętej planem miejscowym 

dla terenu górniczego „Głogów Głęboki − Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz art. 53 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, 
z późn. zm.), w związku uchwałą nr VIII/55/2007 
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia  
2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów terenów górniczych „Sieroszowice I” 
i „Rudna I” oraz pozostałej części gminy nie obję-
tej planem miejscowym dla terenu górniczego 
„Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gmi-
ny Jerzmanowa, po stwierdzeniu uchwałą nr XLII/ 
/277/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia  
19 kwietnia 2010 r. zgodności projektu miejscowe-
go planu z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jerzmanowa (uchwała nr XI/69/2007 Rady 
Gminy Jerzmanowa z dnia 26 czerwca 2007 r.), 
Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów terenów górni-
czych „Sieroszowice I” i „Rudna I” oraz pozostałej 
części gminy nie objętej planem miejscowym dla 
terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemy-
słowy” w granicach gminy Jerzmanowa, zwany 
dalej planem miejscowym, obejmuje obszar 
o powierzchni około 4388 ha, na który składa się 
obszar położony w południowej części gminy oraz 
cztery rozłączne obszary leżące na północy gminy 
przy granicy z gminą Głogów. 

2.  Szczegółowy przebieg granic obszarów ob-
jętych planem miejscowym przedstawia rysunek 
planu miejscowego w skali 1 : 2000, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej 
integralną częścią, na który składa się pięć odręb-
nych obszarów: 
1)  obszar nr 1 – obejmujący tereny o powierzchni 

około 4237 ha położone w zasięgu granic terenu 
górniczego „Sieroszowice I” i terenu górnicze-
go „Rudna I”; 

2)  obszar nr 2 – obejmujący tereny o powierzchni 
około 11 ha, położone w obrębie geodezyjnym 
Kurowice-Modła poza zasięgiem granic terenów 
górniczych, o których mowa w pkt 1; 

3)  obszar nr 3 – obejmujący tereny o powierzchni 
około 0,2 ha, położone w obrębie geodezyjnym 
Kurowice-Modła poza zasięgiem granic terenów 
górniczych, o których mowa w pkt 1; 

4)  obszar nr 4 – obejmujący tereny o powierzchni 
około 0,5 ha, położone w obrębie geodezyjnym 
Jaczów poza zasięgiem granic terenów górni-
czych, o których mowa w pkt 1; 

5)  obszar nr 5 – obejmujący tereny o powierzchni 
około 134 ha, położone w obrębie geodezyjnym 
Jaczów poza zasięgiem granic terenów górni-
czych, o których mowa w pkt 1. 

3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu miejscowego, o których mowa 

w ust. 2 − załączniki nr 1; 
2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag − 

załącznik nr 2; 
3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łącznik nr 3. 

4.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  budynkach – termin ten należy rozumieć 

zgodnie z definicją zawartą w przepisach  
o statystyce publicznej, w tym obejmujący 
także wiaty, jednakże z wyłączeniem silosów 
i zbiorników, zaliczanych do budowli rolni-
czych na podstawie rozporządzenia Ministra 


