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uwaga w formie wyrażenia wątpliwości czy ustalenie § 24 ust. 4 pkt. 1 projektu planu, jest wystar-
czająco skutecznie przed pokryciem obiektami znacznej powierzchni, bo ustalenie stosuje się wy-
łącznie do budynków;  

24)  tereny 2.U, 1.ZP1  
uwaga w formie wniosku o wyznaczenie na rysunku korytarza obowiązkowej lokalizacji ciągu (cią-
gów) pieszego lub pieszo-rowerowego, jako powiązania zabudowy jedno – i wielorodzinnej 
z przystankiem/stacją kolejową (teren 1.ZP);  

25)  projekt rysunku planu  
uwaga w formie w wyrażenia wątpliwości czy należy uznać za prawidłowe wskazanie jedynie sa-
mych dominant, tj. bez wyznaczania obszarów, które mogą zajmować.  

 
 
 

Załącznik nr 4  do uchwały nr XLVI/ 
/1406/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 25 lutego 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  

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, a także ze środków 
zewnętrznych.  
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UCHWAŁA NR XLVII/1419/10 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Bolesława Drobnera oraz Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.2)) w związku z uchwałą  
nr XXI/693/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
15 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobne-
ra oraz Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej (Biule-
tyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5,  
poz. 700) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobne-
ra oraz Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej, zwa-
ny dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony 
na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały.  

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

względu na brak dóbr kultury współczesnej;  

2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych – ze względu na brak takich tere-
nów i obiektów;  

3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów –  
ze względu na brak potrzeby takiego zagospo-
darowania;  

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

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

6)  granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów;  

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

8)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych – ze względu na brak takich pomników 
oraz ich stref ochronnych.  
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§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

1)  dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;  
2)  infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 

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

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

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

5)  nośnik reklamowy – budowla służąca rekla-
mie;  

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

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

8)  obszar zabudowany A – obszar zajęty przez 
rzut na powierzchnię terenu wszystkich kon-
dygnacji naziemnych budynku lub budynków 
w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;  

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

10)  parking samodzielny wielopoziomowy – wie-
lokondygnacyjna budowla lub budynek prze-
znaczony do przechowywania samochodów, 
w którym podstawowej funkcji parkingowej 
może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;  

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

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

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

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

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

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

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

2.  Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  granice obszaru objętego planem tożsame 
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
oraz granicami strefy ochrony konserwator-
skiej dotyczącej zabytków archeologicznych, 
granicami obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
granicami obszaru wpisanego do rejestru za-
bytków;  

2)  linie rozgraniczające tereny;  
3)  symbole terenów;  
4)  granice wydzieleń wewnętrznych;  
5)  symbole wydzieleń wewnętrznych;  
6)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
7)  obowiązujące linie zabudowy;  
8)  miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy;  
9)  oś symetrii dachu;  

10)  obiekty objęte ochroną konserwatorską  
na mocy ustaleń planu;  

11)  odcinek dojazdu do terenu;  
12)  odcinek usytuowania przejścia i przejazdu 

bramowego.  
3.  Stwierdzenie zgodności planu z ustalenia-

mi Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.  

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

5.  Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 4 do uchwały.  

§ 4. 1.  Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu:  
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – nale-

ży przez to rozumieć budynek mieszkalny wielo-
rodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania 
lub ich zespół, a także części budynków nie-
mieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 
2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

2)  mieszkania towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć części budynków niemieszkalnych,  
w których znajdują się nie więcej niż 
2 mieszkania;  
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3)  handel detaliczny małopowierzchniowy A – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane  
do przyjmowania klientów, o powierzchni 
sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz punkty 
sprzedaży zakładów, gier losowych oraz lote-
ryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do innej 
kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem 
stacji paliw;  

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

5)  rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, 
kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, krę-
gielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

6)  drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wró-
żek i astrologów, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

7)  obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

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

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

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

11)  biura – należy przez to rozumieć budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działalność 
związaną z zarządzaniem, działaniem organi-
zacji, doradztwem, finansami, ubezpieczenia-
mi, projektowaniem, obsługą nieruchomości, 
wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem 
interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, 
archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, 
reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług 
turystycznych poza udzielaniem noclegów, 
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, in-
formatyką, przygotowywaniem programów 
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem 
przesyłek, administracją, wymiarem sprawie-
dliwości, zarządzaniem obroną narodową, po-

licją, strażą pożarną i służbami ochrony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a także podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach należących do innych kategorii prze-
znaczenia terenu;  

12)  obiekty kongresowe i konferencyjne – należy 
przez to rozumieć obiekty kongresowe i konfe-
rencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

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

14)  usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, rymar-
skich, fotograficznych, introligatorskich, poli-
graficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-
skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 
pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punk-
ty napraw artykułów użytku osobistego i użyt-
ku domowego, studia wizażu i odchudzania, 
łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pral-
nie, punkty wynajmu i wypożyczania przed-
miotów ruchomych, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

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

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

17)  obiekty do parkowania;  
18)  telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną  
i radiową, w tym centrale telefoniczne i radio-
komunikacyjne, stacje bazowe telefonii ko-
mórkowej, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

19)  zieleń parkowa;  
20)  skwery;  
21)  ogrody tematyczne – należy przez to rozumieć 

ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne lub 
inne parki z określonym tematem, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi  
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

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

24)  przystanie;  
25)  wody powierzchniowe – należy przez to rozu-

mieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związa-
nymi z nimi obszarami, w tym służącymi do 
przeprowadzenia wód powodziowych, budow-
le hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży  
i bulwarów, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

26)  ulice;  
27)  place;  
28)  drogi wewnętrzne;  
29)  ciągi piesze;  
30)  ciągi rowerowe;  
31)  ciągi pieszo-rowerowe;  
32)  wytwarzanie energii elektrycznej;  
33)  stacje transformatorowe;  
34)  stacje gazowe;  
35)  urządzenia wodociągowe – należy przez to 

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

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

37)  urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

38)  szalety.  
2. Ustala się następujące grupy kategorii prze-

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

a)  handel detaliczny małopowierzchniowy A,  
b)  gastronomia,  
c)  biura,  
d)  hotele,  
e)  wystawy i ekspozycje,  
f)  pracownie artystyczne,  
g)  obiekty upowszechniania kultury,  
h)  obiekty kształcenia dodatkowego,  
i)  drobne usługi rozrywki,  
j)  usługi drobne, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1,  
k)  produkcja drobna z zastrzeżeniem ust. 3  

pkt 2,  
l)  mieszkania towarzyszące;  

2)  infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kate-
gorie:  
a)  obiekty do parkowania,  
b)  place,  
c)  drogi wewnętrzne,  
d)  ciągi piesze,  
e)  ciągi rowerowe,  
f)  ciągi pieszo-rowerowe;  

3)  urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 
obejmuje kategorie:  
a)  stacje transformatorowe,  

b)  stacje gazowe,  
c)  urządzenia wodociągowe,  
d)  urządzenia kanalizacyjne,  
e)  urządzenia telekomunikacyjne.  

3.  W ramach przeznaczenia:  
1)  usługi drobne dopuszcza się wyłącznie punkty 

usług szewskich, krawieckich, rymarskich, foto-
graficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-
skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, stu-
dia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria 
i gabinety masażu;  

2)  produkcja drobna dopuszcza się wyłącznie pie-
karnie, lodziarnie, cukiernie.  

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

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ukształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów:  
1)  poza zasadami usytuowania budynku określo-

nymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się 
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odle-
głości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio 
przy tej granicy;  

2)  nie dopuszcza się nośników reklamowych;  
3)  dopuszcza się wolno stojące obiekty służące 

informacji o obiektach historycznych i informa-
cji turystycznej;  

4)  wysokość obiektów, o których mowa w pkt 3, 
nie może być większa niż 2 m;  

5)  zakazuje się sytuowania następujących obiek-
tów budowlanych należących do kategorii prze-
znaczenia terenu telekomunikacja: wolno stoją-
ce słupy, wieże i maszty, stacje bazowe;  

6)  produkcję drobną oraz usługi drobne dopuszcza 
się wyłącznie jako wbudowane;  

7)  powierzchnia zajęta przez nadziemne urządze-
nia infrastruktury technicznej na działce budow-
lanej, nie może stanowić więcej niż 20% obsza-
ru zabudowanego A;  

8)  zakazuje się lokalizowania wolno stojących bu-
dynków gospodarczych;  

9)  zakazuje się urządzeń budowlanych i technicz-
nych na dachach i elewacjach.  

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania środowiska 
i krajobrazu oraz ochrony przyrody:  
1)  powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 

należy przeznaczyć na zieleń z elementami ma-
łej architektury;  

2)  dla obszarów bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią, tj. Wyspy Bielarskiej i Wyspy Słodowej, 
należy uwzględnić wymagania wynikające  
z art. 40 oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019 z późn. zm.3)).  

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków:  
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1)  obejmuje się ochroną konserwatorską następu-
jące obiekty wskazane na rysunku planu:  
a)  budynek szaletu miejskiego usytuowany na 

terenie 1U w wydzieleniu wewnętrznym E,  
b)  schron piechoty usytuowany na terenie 

7ZP/1 przy granicy z terenem 8WS/3,  
c)  kamienicę wraz z oficyną przy ul. Wyspa 

Słodowa 7 i 7a,  
d)  budynek przy ul. Bolesława Drobnera 5;  

2)  ustala się strefę ochrony konserwatorskiej  
na całym obszarze objętym planem;  

3)  przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa 
w pkt 2, są wskazane na rysunku planu:  

a)  dawny areszt wojskowy przy ul. Drobnera 1 – 
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 
410/Wm w dniu 24.07.1981 roku,  

b)  część Zespołu Ostrowa Tumskiego i wyspy: 
Wyspy Bielarska i Wyspa Słodowa – wpisane 
do rejestru zabytków pod numerem 678/213 
w dniu 12.05.1967 roku,  

c)  obiekty, o których mowa w pkt 1;  
4)  ustala się na całym obszarze objętym planem 

strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącą za-
bytków archeologicznych;  

5)  w strefie, o której mowa w pkt. 4, przy realizacji 
prac ziemnych należy przeprowadzić ratowni-
cze, wyprzedzające badania archeologiczno- 
-architektoniczne za pozwoleniem właściwych 
służb ochrony zabytków, przed wydaniem po-
zwolenia na budowę.  

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące scalania i podziału nieruchomości:  
1)  dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 

nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt. 2;  
2)  powierzchnia działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż 2 m2.  

§ 9. Ustala się granice obszarów rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej 
tożsame z granicami obszaru objętego planem.  

§ 10. Parkingi samodzielne jednopoziomowe 
i wielopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako 
podziemne.  

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

z sieci wodociągowej;  
3)  odprowadzanie ścieków komunalnych dopusz-

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

wyłącznie jako podziemne lub wbudowane 
w obiekty inżynierskie.  

§ 12. Następujące tereny ustala się jako obsza-
ry przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ, 2KDPR/1, 
2KDPR/2, 2KDPR/3, 2KDPR/4, 7ZP/1, 7ZP/2, 7ZP/3, 
7ZP/4, 8WS/1, 8WS/2, 8WS/3.  

§ 13. Określa się wysokość stawki procento-
wej, na podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla:  
1)  terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U na 30%;  

2)  dla pozostałych terenów niewymienionych 
w pkt 1 na 0,1%.  

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów  

§ 14. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U ustala się przeznaczenia:  
1)  usługi I;  
2)  telekomunikacja;  
3)  skwery;  
4)  zieleń parkowa;  
5)  przystanie;  
6)  szalety;  
7)  wytwarzanie energii elektrycznej;  
8)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
9)  infrastruktura drogowa.  

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

cza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym 
E;  

2)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż:  
a)  31 m w wydzieleniu wewnętrznym A,  
b)  23 m w wydzieleniu wewnętrznym B,  
c)  20 m w wydzieleniu wewnętrznym C,  
d)  16 m w wydzieleniu wewnętrznym D,  
e)  5 m w wydzieleniu wewnętrznym E;  

3)  w wydzieleniu wewnętrznym F obowiązuje ciąg 
pieszy i pieszo-rowerowy łączący tereny 1KDZ 
i 2KDPR/1;  

4)  obowiązuje powiązanie ciągu pieszego lub pie-
szo-rowerowego, o którym mowa w pkt 3 z cią-
giem pieszo rowerowym na terenie 8WS/1.  

3.  Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDZ 
i 2KDPR/1.  

§ 15. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U ustala się przeznaczenia:  
1)  usługi I;  
2)  edukacja;  
3)  obiekty kongresowe i konferencyjne;  
4)  rozrywka;  
5)  telekomunikacja;  
6)  skwery;  
7)  zieleń parkowa;  
8)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
9)  infrastruktura drogowa.  

2.  Wymiar pionowy budynku lub budowli 
przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 24 m.  

3.  Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDZ oraz  
od terenu 1KDZ przez teren 3U.  

§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3U ustala się przeznaczenia:  

1)  obiekty do parkowania;  
2)  hotele;  
3)  gastronomia;  
4)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
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5)  wystawy i ekspozycje;  
6)  drobne usługi rozrywki;  
7)  usługi drobne;  
8)  skwery;  
9)  telekomunikacja;  

10)  place;  
11)  drogi wewnętrzne;  
12)  ciągi piesze;  
13)  ciągi rowerowe;  
14)  ciągi pieszo-rowerowe.  

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

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 24 m;  

2)  liczba kondygnacji naziemnych nie może być 
większa niż 5;  

3)  obowiązuje taras widokowy od strony rzeki 
Odry;  

4)  obowiązuje pas zieleni izolacyjnej zimozielonej 
od strony terenu 1KDZ.  

3.  Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenów:  
1)  1KDZ;  
2)  1KDZ przez teren 2U;  
3)  1KDZ przez teren 4U.  

§ 17. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4U ustala się przeznaczenia:  
1)  usługi I;  
2)  obiekty kongresowe i konferencyjne;  
3)  rozrywka;  
4)  skwery;  
5)  telekomunikacja;  
6)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
7)  infrastruktura drogowa.  

2.  Wymiar pionowy budynku lub budowli 
przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 30 m.  

3.  Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie jednym włączeniem od 
terenu 1KDZ na odcinku wskazanym na rysunku 
planu.  

§ 18. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5U ustala się przeznaczenia:  
1)  usługi I;  
2)  obiekty kongresowe i konferencyjne;  
3)  rozrywka;  
4)  przystanie;  
5)  wody powierzchniowe;  
6)  telekomunikacja;  
7)  wytwarzanie energii elektrycznej;  
8)  obiekty do parkowania;  
9)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  wymiar pionowy budynków przekrytych da-

chem w wydzieleniach wewnętrznych A i C, 
mierzony od poziomu terenu do najwyższego 
punktu pokrycia dachu nie może być większy 
niż 18 m i mniejszy niż 16 m, z zastrzeżeniem 
pkt 2;  

2)  wymiar pionowy budynków przekrytych da-
chem w wydzieleniach wewnętrznych A i C, 
mierzony od poziomu terenu do najniższego 
punktu pokrycia dachu nie może być większy 
niż 10 m i mniejszy niż 8 m;  

3)  w wydzieleniach wewnętrznych A i C obowiązu-
ją dachy dwuspadowe o nachyleniu wszystkich 
połaci dachowych większym niż 35º i mniej-
szym niż 50º i o poziomej kalenicy wyznaczonej 
przez oś symetrii dachu w miejscu wskazanym 
na rysunku planu;  

4)  w wydzieleniu wewnętrznym B wymiar piono-
wy budynku lub budowli przekrytej dachem, 
mierzony od poziomu terenu do najwyższego 
punktu pokrycia dachu nie może być większy 
niż 8 m i mniejszy niż 6 m;  

5)  budynki lub budowle przekryte dachem nie 
mogą zawężać wielkości upustu zlokalizowane-
go pod tymi obiektami.  

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

od terenu 3KDW;  
2)  obiekty do parkowania pojazdów samochodo-

wych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.  

§ 19. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6U ustala się przeznaczenia:  
1)  usługi I;  
2)  obiekty kongresowe i konferencyjne;  
3)  rozrywka;  
4)  skwery;  
5)  telekomunikacja;  
6)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
7)  infrastruktura drogowa.  

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

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może 
być większy niż 25 m;  

2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A,  
z grupy kategorii przeznaczenia terenu usługi 
I dopuszcza się wyłącznie na pierwszej naziem-
nej kondygnacji budynku;  

3)  powierzchnia sprzedaży obiektu, o którym mo-
wa w pkt 2, nie może być większa niż 100 m2.  

3.  Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDW.  

§ 20. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 7ZP/1, 7ZP/2, 7ZP/3, 7ZP/4 ustala 
się przeznaczenia:  

1)  zieleń parkowa;  
2)  skwery;  
3)  place zabaw;  
4)  terenowe urządzenia sportowe;  
5)  przystanie;  
6)  ogrody tematyczne;  
7)  obiekty imprez plenerowych;  
8)  telekomunikacja;  
9)  infrastruktura drogowa;  

10)  urządzenia infrastruktury technicznej.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
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1)  na terenie 7ZP/1 obowiązuje ciąg pieszo-rowe-
rowy wzdłuż rzeki Odry łączący teren 2KDPR/1 
z placem gen. Józefa Bema;  

2)  obiekty imprez plenerowych, dopuszcza się 
wyłącznie na terenie 7ZP/3.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące sys-
temu transportowego:  
1)  dojazd do terenu 7ZP/1 dopuszcza się wyłącznie 

od terenu 1KDZ i ulicy Bolesława Drobnera;  
2)  dojazd do terenu 7ZP/2 dopuszcza się wyłącznie 

od terenu 3KDW;  
3)  dojazd do terenu 7ZP/3 dopuszcza się wyłącznie 

od terenu 3KDW;  
4)  dojazd do terenu 7ZP/4 dopuszcza się wyłącznie 

od terenu 3KDW;  
5)  obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie 

na terenie 7ZP/3 w wydzieleniu wewnętrznym 
A jako parkingi terenowe otwarte lub parkingi 
podziemne;  

6)  obowiązuje zapewnienie dojazdu do przystani.  

§ 21. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 8WS/1, 8WS/2, 8WS/3 ustala się 
przeznaczenia:  
1)  wody powierzchniowe;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej;  
3)  przystanie;  
4)  ciągi piesze;  
5)  ciągi rowerowe;  
6)  ciągi pieszo-rowerowe.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, cią-
gi piesze, ciągi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe 
dopuszcza się wyłącznie:  
1)  w wydzieleniach wewnętrznych A w formie 

nadwieszenia;  
2)  na terenie 8WS/2 w wydzieleniu wewnętrznym 

B w formie kładki łączącej tereny 7ZP/2 i 7ZP/3;  
3)  na terenie 8WS/3 w wydzieleniu wewnętrznym 

B w formie kładki łączącej tereny 7ZP/1 i 7ZP/2.  

§ 22. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9MW/U ustala się przeznaczenie:  
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2)  mieszkania towarzyszące;  
3)  usługi I;  
4)  telekomunikacja;  
5)  zieleń parkowa;  
6)  skwery;  
7)  place zabaw;  
8)  infrastruktura drogowa;  
9)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

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

tej dachem mierzony od poziomu terenu  
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie mo-
że być większy niż 23 m i mniejszy niż 19 m;  

2)  liczba kondygnacji naziemnych nie może być 
większa niż 5 i mniejsza niż 4;  

3)  na odcinku usytuowania przejścia i przejazdu 
bramowego, wskazanym na rysunku planu, 
obowiązuje przejście i przejazd bramowy o sze-
rokości w świetle nie mniejszej niż 3,6 m 
i wysokości w świetle nie mniejszej niż 4,2 m;  

4)  w ramach kategorii przeznaczenia terenu biura 
na pierwszej kondygnacji naziemnej wzdłuż 
obowiązującej linii zabudowy nie dopuszcza się 
działalności związanych z doradztwem, finan-
sami i ubezpieczeniami.  

3.  Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie 
od terenu 1KDZ poprzez przejście i przejazd bra-
mowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.  

§ 23. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDZ ustala się następujące 
przeznaczenia:  
1)  ulica;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy zbiorczej;  
2)  obowiązuje torowisko tramwajowe;  
3)  obowiązują obustronne chodniki;  
4)  obowiązuje trasa rowerowa na odcinku od Mo-

stu Uniwersyteckiego do terenu 7ZP/1;  
5)  obowiązuje powiązanie trasy rowerowej, 

o której mowa w pkt 4, z trasą rowerową na  
ul. Władysława Łokietka i ul. Stanisława Dubois;  

6)  obowiązuje powiązanie ciągu pieszego i rowe-
rowego prowadzonego na terenie 1U w wydzie-
leniu wewnętrznym F i 8WS/1 w wydzieleniu 
wewnętrznym A z ul. Strażniczą.  

§ 24. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2KDPR/1, 2KDPR/2, 2KDPR/3, 
2KDPR/4 ustala się przeznaczenia:  
1)  ciąg pieszo-rowerowy;  
2)  na terenach 2KDPR/2 i 2KDPR/3 wody po-

wierzchniowe.  
2.  Na terenie 2KDPR/1 obowiązuje nawierzch-

nia umożliwiająca zapewnienie niezbędnego do-
jazdu do terenu 1U.  

§ 25. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3KDW ustala się przeznaczenie – 
droga wewnętrzna.  

2.  Obowiązuje zapewnienie dojazdu do tere-
nów 5U, 6U, 7ZP/2, 7ZP/3 i 7ZP/4.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje trasa rowerowa.  

4.  Obowiązuje kamienna nawierzchnia jezdni 
i chodnika.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 26. Tracą moc uchwały:  
1)  nr XIII/442/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

21 października 1999 roku w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Ostrów Tumski – Wy-
spy – Ogród Botaniczny we Wrocławiu (Dz. Urz. 
Woj. Dolnośląskiego z 2000 r., Nr 3, poz. 24 
z późn. zm.4));  

2)  nr VII/128/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Placu Bema – część A (Dz. 
Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 68, poz. 1546 
z późn. zm.5));  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 93 – 10194 – Poz. 1417 

 

3)  nr IX/180/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
15 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocła-
wiu − część A (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 235, poz. 3770 z późn. zm.6));  

na obszarze objętym planem.  

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

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

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

Jacek Ossowski 

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

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

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255,  
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, 
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505. 

4) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 148, poz. 1907.  
5) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 138, poz. 2140.  
6) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 235, poz. 3771 i z 2009 r. Nr 9,  

poz. 1881 i Nr 146, poz. 2850. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/ 
/1419/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/ 
/1419/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Wrocławia  

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulicy Bolesława Drobnera oraz Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/ 
/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253).  
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/ 
/1419/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera oraz Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej wniesio-
nych przez:  
1)  Wiesława Lewickiego, PPB Lewicki – Polispec pismem w dniu 26 sierpnia 2009 roku dotyczącą nie 

uwzględnienia propozycji zawartych w piśmie z dnia 25 lipca 2008 roku wniesionych na etapie skła-
dania wniosków do planu przez Studio Terra oraz Wiesława Lewickiego, PPB Lewicki − Polispec;  

2)  ITE Sp. z o.o. pismem w dniu 26 sierpnia 2009 roku dotyczącą modyfikacji zapisów zawartych 
w uchwale w §5 pkt 5 i 9  – związanych z wykluczeniem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej.  

 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/ 
/1419/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygniecie 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  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finan-
sowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także  
ze środków zewnętrznych.  
14 17 

 

  


