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UCHWAŁA NR XLVII/1420/10 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu 

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 poŝn. 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 póŝn. zm.2)) w związku z uchwałą  
nr VI/117/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
15 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru połoşonego w rejonie 
ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera 
we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej 
Wrocławia Nr 3, poz. 82) Rada Miejska Wrocławia 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru połoşonego w rejonie 
ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera 
we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje ob-
szar ograniczony ulicą Jedności Narodowej 
i Bolesława Drobnera, przedstawiony na rysunku 
planu w skali 1:500, 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, a takşe naraşonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagroşonych osuwa-
niem się mas ziemnych – ze względu na brak 
takich terenów i obiektów;  

3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów – ze 
względu na brak potrzeby takiego zagospoda-
rowania;  

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 sprzedaşy powyşej 2000 m² 
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów;  

7)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuşących 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.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

1)  dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;  
2)  kondygnacja naziemna – kondygnacja, której 

nie mniej niş połowa wysokości w świetle, co 
najmniej z jednej strony budynku, znajduje się 
powyşej poziomu projektowanego lub urzą-
dzonego terenu, a takşe kaşda, usytuowana 
nad nią kondygnacja;  

3)  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 moşe być ograni-
czony w ustaleniach planu;  

4)  nośnik reklamowy – budowla słuşąca rekla-
mie;  

5)  obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji - 
naleşy przez to rozumieć obiekty słuşące do 
nadawania, odbioru lub transmisji informacji 
za pomocą fal radiowych, optycznych lub in-
nych środków wykorzystujących energię elek-
tromagnetyczną takie jak stacje bazowe tele-
fonii komórkowej, nadajniki telewizyjne, ra-
diostacje, anteny telewizyjne i satelitarne, 
a takşe obiekty do nich podobne;  

6)  obowiązująca linia zabudowy – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być usy-
tuowana zewnętrzna krawędŝ 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;  

7)  obszar zabudowany B – obszar zajęty przez 
budynek lub budynki, ograniczony zewnętrz-
nym obrysem ścian zewnętrznych w jego lub 
ich rzucie o największej powierzchni;  

8)  oś widokowa – sekwencja widoków z punktów 
znajdujących się na linii i w kierunku wyzna-
czonym na rysunku planu;  

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

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

11)  sieci uzbrojenia terenu – przewody wodocią-
gowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłow-
nicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej 
i elektroenergetycznej, oraz inne podobne 
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przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi 
do ich funkcjonowania;  

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

13)  trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpiecz-
ny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowe, 
ścieşki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pa-
sy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej 
prędkości, ulice w strefach zamieszkania, dro-
gi wewnętrzne oraz inne podobne;  

14)  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 toşsame  
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
oraz strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych;  

2)  linie rozgraniczające tereny;  
3)  symbole terenów;  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5)  obowiązujące linie zabudowy;  
6)  symbole linii zabudowy;  
7)  miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy;  
8)  obiekt objęty ochroną konserwatorską na mo-

cy ustaleń planu;  
9)  oś widokowa;  

10)  granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej;  

11)  granice wydzieleń wewnętrznych;  
12)  symbole wydzieleń wewnętrznych;  
13)  odcinek dojazdu do terenu;  
14)  przejście i przejazd bramowy.  

3.  Stwierdzenie zgodności planu z ustalenia-
mi Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.  

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

5.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gmi-
ny, 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 – na-
leşy przez to rozumieć budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierający więcej niş 2 miesz-
kania lub ich zespół, a takşe części budynków 
niemieszkalnych, w których znajdują się wię-
cej niş 2 mieszkania wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienaleşącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu;  

2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A – 
naleşy przez to rozumieć obiekty słuşące 
sprzedaşy detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni sprze-

daşy nie większej niş 400m2, oraz punkty 
sprzedaşy zakładów, gier losowych oraz lote-
ryjnych i zakładów sportowych wraz 
z obiektami towarzyszącymi, nienaleşącymi do 
innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłą-
czeniem stacji paliw;  

3)  gastronomia – naleşy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty słuşące dzia-
łalności kateringowej, a takşe obiekty do nich 
podobne, nienaleşące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

4)  rozrywka – naleşy przez to rozumieć dyskoteki, 
kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, krę-
gielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a takşe obiekty do nich podobne, 
nienaleşące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

5)  drobne usługi rozrywki – naleşy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wró-
şek i astrologów, a takşe obiekty do nich po-
dobne, nienaleşące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

6)  obiekty upowszechniania kultury – naleşy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypoşyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a takşe obiekty do nich 
podobne, nienaleşące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

7)  wystawy i ekspozycje – naleşy przez to rozu-
mieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a takşe 
obiekty do nich podobne, nienaleşące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

8)  pracownie artystyczne – naleşy przez to rozu-
mieć pomieszczenia lub budynki wyspecjali-
zowane do potrzeb tworzenia utworów arty-
stycznych, a takşe obiekty do nich podobne, 
nienaleşące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

9)  biura – naleşy 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, straşą poşarną i słuşbami ochrony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a takşe podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach naleşących do innych kategorii prze-
znaczenia terenu;  

10)  obiekty hotelowe – naleşy przez to rozumieć 
budynki niemieszkalne zakwaterowania tury-
stycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, 
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gospody, schroniska turystyczne, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a takşe obiekty 
do nich podobne, nienaleşące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

11)  usługi drobne – naleşy 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 uşytku osobistego i uşyt-
ku domowego, studia wizaşu i odchudzania, 
łaŝnie i sauny, solaria, gabinety masaşu, pral-
nie, punkty wynajmu i wypoşyczania przed-
miotów ruchomych, a takşe obiekty do nich 
podobne, nienaleşące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

12)  poradnie medyczne – naleşy przez to rozumieć 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, za-
kłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodaw-
stwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedycz-
ne, a takşe obiekty do nich podobne, nienale-
şące do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

13)  pracownie medyczne – naleşy przez to rozu-
mieć pracownie diagnostyki medycznej, prote-
tyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie 
ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku 
kostnego, a takşe obiekty do nich podobne, 
nienaleşące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

14)  obiekty kształcenia dodatkowego – naleşy 
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 takşe obiekty 
do nich podobne, w tym szkoły, nienaleşące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

15)  produkcja drobna – naleşy 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 takşe obiekty do nich po-
dobne, nienaleşące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

16)  obiekty do parkowania;  
17)  skwery;  
18)  place zabaw;  
19)  kryte urządzenia sportowe – naleşy przez to 

rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami 
towarzyszącymi, nienaleşącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

20)  ulice;  
21)  drobne obiekty telekomunikacyjne – naleşy 

przez to rozumieć kontenery telekomunikacyj-
ne, szafy kablowe, kabiny telefoniczne, info-
kioski, a takşe obiekty do nich podobne, niena-
leşące do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

22)  place;  
23)  drogi wewnętrzne;  
24)  ciągi piesze;  
25)  ciągi rowerowe;  

26)  ciągi pieszo-rowerowe;  
27)  stacje transformatorowe;  
28)  stacje gazowe;  
29)  obiekty infrastruktury wodociągowej – naleşy 

przez to rozumieć studnie publiczne, urządze-
nia słuşące do magazynowania wód, pom-
pownie wód, hydrofornie, urządzenia regulu-
jące ciśnienie wody, a takşe obiekty do nich 
podobne, nienaleşące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

30)  obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – naleşy 
przez to rozumieć wyloty urządzeń kanaliza-
cyjnych słuşących do wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszcza-
jące i oczyszczające ścieki oraz przepompow-
nie ścieków, a takşe obiekty do nich podobne 
nienaleşące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu.  
2.  Ustala się następujące grupy kategorii 

przeznaczenia terenu:  
1)  usługi – grupa obejmuje kategorie:  

a)  gastronomia,  
b)  rozrywka,  
c)  drobne usługi rozrywki,  
d)  biura,  
e)  obiekty hotelowe,  
f)  usługi drobne,  
g)  obiekty kształcenia dodatkowego,  
h)  pracownie medyczne,  
i)  poradnie medyczne,  
j)  obiekty upowszechniania kultury,  
k)  pracownie artystyczne,  
l)  wystawy i ekspozycje;  

2)  zieleń rekreacyjna – grupa obejmuje kategorie:  
a)  skwery,  
b)  place zabaw;  

3)  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;  

4)  obiekty infrastruktury technicznej – grupa 
obejmuje kategorie:  
a)  stacje transformatorowe,  
b)  stacje gazowe,  
c)  drobne obiekty telekomunikacyjne,  
d)  obiekty infrastruktury wodociągowej,  
e)  obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.  

3.  Na kaşdym 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)  obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy 

śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie;  
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2)  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;  

3)  dopuszcza się obiekty nadawczo-odbiorcze tele-
komunikacji, z wyłączeniem stacji bazowych te-
lefonii komórkowej;  

4)  nie dopuszcza się nośników reklamowych;  
5)  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do-

puszcza się wyłącznie powyşej drugiej kondy-
gnacji, z zastrzeşeniem pkt 6;  

6)  dla obiektu objętego ochroną konserwatorską, 
na mocy ustaleń planu znajdującego się na te-
renie 1MW-U, zabudowę mieszkaniową wielo-
rodzinną dopuszcza się wyłącznie powyşej 
pierwszej kondygnacji;  

7)  nie dopuszcza się sytuowania urządzeń tech-
nicznych na:  
a)  dachach budynków,  
b)  elewacjach budynków widocznych od strony 

terenów 1KDL, 1KDZ;  
8)  w osi widokowej oznaczonej na rysunku planu 

nie dopuszcza się przesłaniania następujących 
obiektów:  
a)  kościoła p. w. Opieki św. Józefa przy ul. Oł-

bińskiej,  
b)  kościoła p. w. św. Elşbiety przy ul. św. Elşbie-

ty.  

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania środowiska i krajo-
brazu oraz ochrony przyrody:  
1)  na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;  
2)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

1MW-U, 2MW-U naleşą do terenów w strefie 
śródmiejskiej miast powyşej 100 tysięcy miesz-
kańców, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed 
hałasem.  

§ 7. 1.  Ustala się strefę ochrony konserwator-
skiej na całym obszarze objętym planem.  

2.  W strefie ochrony konserwatorskiej, 
o której mowa w ust. 1, przedmiotem ochrony jest 
historyczna zabudowa placu Św. Macieja i ul. No-
wowiejskiej, objęta urbanistycznym wpisem do 
rejestru zabytków.  

§ 8. 1.  Obejmuje się ochroną konserwatorską 
obiekt wskazany na rysunku planu.  

2.  Przedmiotem ochrony obiektu, o którym 
mowa w ust. 1, są:  
1)  gabaryt budynku;  
2)  forma dachu;  
3)  elewacja od strony terenu 1KDL.  

§ 9. 1.  Ustala się strefę ochrony konserwator-
skiej zabytków archeologicznych na całym obsza-
rze objętym planem.  

2.  W strefie, o której mowa w ust. 1, przy re-
alizacji prac ziemnych naleşy przeprowadzić bada-
nia archeologiczno-architektoniczne za pozwole-
niem właściwych słuşb ochrony zabytków.  

§ 10. Wyznacza się granice obszaru rehabilita-
cji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej 
zgodnie z rysunkiem planu.  

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

nieruchomości;  
2)  powierzchnia działki budowlanej nie moşe być 

mniejsza niş 2 m2.  

§ 12. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące parkowania pojazdów:  
1)  obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczególnym 
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej 
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wskaŝnikami:  
a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– 1 miejsce postojowego na 1 mieszkanie,  
b)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego – 10 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni sprzedaşy,  

c)  dla obiektów hotelowych − 50 miejsc posto-
jowych na 100 pokoi hotelowych,  

d)  dla gastronomii i rozrywki – 10 miejsc posto-
jowych na 1000 m² powierzchni uşytkowej,  

e)  dla obiektów upowszechniania kultury oraz 
dla obiektów kształcenia dodatkowego – 
5 miejsc postojowych na 1000 m² po-
wierzchni uşytkowej,  

f)  dla biur – 10 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni uşytkowej;  

2)  miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
naleşy usytuować na terenie i na działce bu-
dowlanej, na których usytuowany jest obiekt, 
któremu te miejsca towarzyszą;  

3)  parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne.  

§ 13. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące systemów infrastruktury technicznej:  
1)  dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;  
2)  zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie 

z sieci wodociągowej;  
3)  odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;  
4)  przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazo-

ciągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci te-
lekomunikacyjnej i elektroenergetycznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne.  

§ 14. Następujące tereny ustala się jako obsza-
ry przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ, 1KDL.  

§ 15. 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 terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem:  
1)  1MW-U, 2MW-U − na 3%;  
2)  1KDZ, 1KDL – na 0,1%.  

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów  

§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MW-U ustala się przeznaczenie:  
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
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2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
3)  usługi, z zastrzeşeniem ust. 2 pkt 1−3;  
4)  zieleń rekreacyjna;  
5)  kryte urządzenia sportowe, z zastrzeşeniem  

ust. 2 pkt 4;  
6)  infrastruktura drogowa;  
7)  obiekty infrastruktury technicznej.  

2.  W ramach przeznaczenia:  
1)  rozrywka z grupy kategorii usługi – dopuszcza 

się wyłącznie kluby, sale taneczne, sale bilar-
dowe;  

2)  pracownie medyczne z grupy kategorii usługi – 
nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpi-
ku kostnego;  

3)  poradnie medyczne z grupy kategorii usługi – 
nie dopuszcza się stacji krwiodawstwa i stacji 
dializ;  

4)  kryte urządzenia sportowe – dopuszcza się wy-
łącznie siłownie oraz sale do aerobiku 
i podobnych ćwiczeń.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  obowiązująca linia zabudowy oznaczona sym-
bolem 1 obowiązuje powyşej drugiej kondy-
gnacji naziemnej;  

2)  dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawędzi 
zewnętrznej ściany budynku na odległość nie 
większą niş 1,5 m od obowiązującej linii zabu-
dowy w głąb obszaru, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków;  

3)  zasięg wysunięcia poza obowiązującą linię za-
budowy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, 
okapów, zadaszeń nad wejściami do budyn-
ków, elementów odwodnienia, elementów 
wystroju elewacji i innych podobnych elemen-
tów budynków nie moşe być większy niş  
1,5 m;  

4)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu pokrycia dachu nie 
moşe być większy niş 24 m, z wyjątkiem:  

a)  wydzielenia wewnętrznego A, gdzie wymiar 
ten nie moşe być większy niş 27 m,  

b)  wydzielenia wewnętrznego B, gdzie na nie 
więcej niş 50% powierzchni obszaru tego wy-
dzielenia, wymiar ten nie moşe być większy 
niş 26 m, z zastrzeşeniem pkt 5;  

5)  ustalenie zawarte w pkt 4 lit. b dotyczy wy-
łącznie obiektów infrastruktury technicznej;  

6)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem spadzistym, mierzony od po-
ziomu terenu do najnişszego punktu pokrycia 
dachu, nie moşe być mniejszy niş 17 m;  

7)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem płaskim, mierzony od poziomu 
terenu do najnişszego punktu pokrycia dachu, 
nie moşe być mniejszy niş 23 m;  

8)  suma długości wykuszów lub lukarn od strony 
terenu 1KDL mierzona wzdłuş obowiązującej 
linii zabudowy nie moşe stanowić więcej niş 
35% długości tej linii, przy czym pojedynczy 
wykusz lub lukarna nie mogą być dłuşsze niş 
7 m;  

9)  udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej nie moşe 
być większy niş 95%;  

10)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 5% powierzchni 
działki budowlanej, z zastrzeşeniem pkt 11;  

11)  ustalenie zawarte w pkt 10 nie dotyczy drob-
nych obiektów telekomunikacyjnych i infra-
struktury drogowej;  

12)  obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza 
się wyłącznie jako wbudowane w budynek lub 
jako podziemne;  

13)  obowiązuje stosowanie rozwiązań technicz-
nych zapewniających właściwe warunki aku-
styczne w budynkach;  

14)  obowiązuje przejazd bramowy w miejscu 
wskazanym na rysunku planu.  
4.  Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 

dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDL oraz 
1KDZ na odcinku wskazanym na rysunku planu.  

§ 17. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2MW-U ustala się przeznaczenie:  
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
3)  usługi;  
4)  zieleń rekreacyjna;  
5)  kryte urządzenia sportowe;  
6)  produkcja drobna;  
7)  infrastruktura drogowa;  
8)  obiekty 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 
najwyşszego punktu pokrycia dachu, nie moşe 
być większy niş 20 m;  

2)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najnişszego punktu pokrycia dachu, nie moşe 
być mniejszy niş 16 m, z zastrzeşeniem pkt 3;  

3)  ustalenia zawarte w pkt 2, nie dotyczą obiektów 
infrastruktury technicznej;  

4)  powierzchnia uşytkowa obiektu produkcji drob-
nej nie moşe być większa niş 200 m2;  

5)  udział powierzchni obszaru zabudowanego B 
w powierzchni działki budowlanej moşe być 
mniejszy lub równy 100%.  

3.  Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie:  
1)  od terenu 1KDL poprzez przejazd bramowy na 

terenie 1MW-U wskazany na rysunku planu;  
2)  od drogi wewnętrznej po północnej stronie 

terenu.  

§ 18. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDZ ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  ulica;  
2)  drobne obiekty telekomunikacyjne.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje ulica klasy zbiorczej.  

§ 19. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDL ustala się przeznaczenie:  
1)  ulica;  
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2)  drobne obiekty telekomunikacyjne;  
3)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
4)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
5)  usługi.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - 

5, dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzie-
lenia wewnętrznego C powyşej drugiej kondy-
gnacji naziemnej;  

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na 
rysunku planu symbolem 2 obowiązuje wyłącz-
nie powyşej drugiej kondygnacji naziemnej;  

3)  w wydzieleniu wewnętrznym C:  
a)  wymiar pionowy mierzony w świetle pomię-

dzy najwyşszym punktem chodnika 
a najnişszym punktem stropu budynku nie 
moşe być mniejszy niş 6,5 m,  

b)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu pokrycia dachu, nie 
moşe być większy niş 24 m,  

c)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem spadzistym, mierzony od po-
ziomu terenu do najnişszego punktu pokry-
cia dachu nie moşe być mniejszy niş 17 m,  

d)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem płaskim, mierzony od pozio-
mu terenu do najnişszego punktu pokrycia 
dachu nie moşe być mniejszy niş 23 m;  

4)  obowiązuje ulica klasy lokalnej;  
5)  obowiązuje trasa rowerowa;  
6)  obowiązują chodniki.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 20. Traci moc uchwała nr XXXVIII/2452/05 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema 
– część B (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 117, 
poz. 2480) na obszarze objętym planem.  

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej : 
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, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142.  

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. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/ 
/1420/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/ 
/1420/10 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 przestrzennego 
obszaru połoşonego w rejonie ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyję-
tego 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/ 
/1420/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoşonego w rejonie ulicy 
Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu nie wniesiono uwag.  
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/ 
/1420/10 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budşetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takşe ze środków 
zewnętrznych.  
132 9 
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UCHWAŁA NR XLII/279/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),  
art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d  
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja  
1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 854 z póŝn. zm.), po uzyskaniu opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 
Rada Miejska Ziębic uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Określa się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów, według wzoru:  

W = (x1 + x2 ) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2)]  
gdzie: x1, x2 − oznacza ilość godzin poszczegól-
nych stanowisk przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2 − oznacza ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dy-
daktycznych, opiekuńczych, wychowawczych okre-
ślony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy 
oraz w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach  
nr XXIII/152/08 z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie: 


