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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
NR XXXVIII/445/09 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica
 w Szklarskiej Porębie 

Na podstawie 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, 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w zwiņzku z uchwałņ Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porňbie uchwały nr XXV/286/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. 
w sprawie przystņpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie 
Góry Szrenica w Szklarskiej Porňbie, po stwierdzeniu zgodności przyjň-
tych rozwiņzań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Szklarska Porňba Rada Miejska 
w Szklarskiej Porňbie uchwala, co nastňpuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów nar-

ciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklar-
skiej Porňbie. 

2. Granice obszaru objňtego zmianņ planu ozna-
czono na rysunku planu, stanowiņcym załņczni-
ki graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czňściami zmiany planu sņ nastň-
pujņce załņczniki: 
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1) załņcznik nr 1 − rysunek planu sporzņdzony 
na mapie w skali 1:2000,  

2) załņcznik nr 2 − rozstrzygniňcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżņ do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, 

4. Załņcznik nr 2 nie stanowi ustaleń zmiany planu. 

§ 2 

Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

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

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy, 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem siň mas ziemi, 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objňtych zmianņ 
planu miejscowego, 

9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, 

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania tere-
nów, 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, 

§ 3 

Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) zmianie planu − należy przez to rozumień zmia-

nň miejscowego plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów narciarskich w masywie 
Góry Szrenica w Szklarskiej Porňbie, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu − należy 
przez to rozumień przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stań siň dominujņ-
cņ formņ wykorzystania terenu. W ramach prze-
znaczenia podstawowego mieszczņ siň elemen-
ty zagospodarowania bezpośrednio z nim zwiņ-
zane, warunkujņce prawidłowe korzystanie z te-
renu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu − należy 
przez to rozumień przeznaczenie, które może 
byń realizowane jako uzupełnienie przeznacze-

nia podstawowego i przy uwzglňdnieniu dodat-
kowych warunków, o ile stanowiņ tak przepisy 
szczegółowe niniejszej uchwały, 

4) terenie – należy przez to rozumień obszar wyod-
rňbniony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi oraz symbolem literowym i numerem, 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumień liniň rozgraniczajņcņ tereny, 
której przebieg oznaczony na rysunku planu ma 
charakter wiņżņcy i nie może ulegań przesuniňciu, 

6) orientacyjnej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumień liniň rozgraniczajņcņ tereny, 
której przebieg określony na rysunku planu mo-
że podlegań przesuniňciu, w zakresie określo-
nym w ustaleniach szczegółowych.  

§ 4 

Nastňpujņce oznaczenia na rysunku planu sņ usta-
leniami obowiņzujņcymi: 
1) obowiņzujņce linie rozgraniczajņce tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczajņce tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, z zastrzeżeniem ustaleń niniej-
szej uchwały, 

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

4) granica zmiany planu rozumiana jako tożsama 
z przyległymi do niej liniami rozgraniczajņcymi. 

R O Z D Z I A Ł   2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5 

Dla obszarów objňtych zmianņ planu wprowadza 
siň nastňpujņce ustalenia szczegółowe: 
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jących  tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania:  
1) Teren o oznaczony symbolem W.2: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny in-
frastruktury technicznej – wodociņgi – 
stacja uzdatniania wody „Leśny Domek”, 

b) przeznaczenie uzupełniajņce – obiekty, in-
stalacje, urzņdzenia i sieci infrastruktury 
technicznej. 

2) Teren oznaczony symbolem ZL.2: 
a) przeznaczenie podstawowe – teren lasów,  
b) przeznaczenie uzupełniajņce: 

− sieci infrastruktury technicznej, 
− zagospodarowanie dopuszczone w la-

sach ochronnych wg obowiņzujņcych 
przepisów szczególnych. 

3) Teren oznaczony symbolem ZN,US.1: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

− tereny zieleni niskiej – nieurzņdzonej, 
− tereny usług sportu i rekreacji – frag-

ment nartostrady „Lolobrygida” 
b) przeznaczenie uzupełniajņce − dojazd 

do stacji uzdatniania wody Leśny Domek 
(teren W.2), sieci infrastruktury technicznej. 

4) linie rozgraniczajņca tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania zostały oznaczone na rysunku zmia-
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ny planu. Orientacyjne linie rozgraniczajņce 
mogņ ulec przesuniňciu w ramach realizacji 
zmiany planu w zakresie 6,00 m.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 
współczesnej, a także parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:  
1) Ewentualne budynki lokalizowane w obrňbie 

terenu W.2 winny spełniań nastňpujņce wy-
magania przestrzenne: 
a) wysokośń – maksimum 12,00 m od najni-

żej położonego poziomu terenu przy bu-
dynku, 

b) dachy strome, symetryczne o kņcie nachy-
lenia połaci zawartym w zakresie 18–45°, 

c) pokrycie dachów – blachņ lub dachówkņ, 
d) wykończenie elewacji z zastosowaniem 

okładzin drewnianych i kamiennych, 
e) ogrodzenie – z wykluczeniem typowych 

przňseł betonowych. 
2) W odniesieniu do terenów oznaczonych 

symbolami ZL.2 i ZN,US.1 – nie wprowadza 
siň ustaleń, o których mowa w ust. 2. 

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych – nie ustala siň − 
obszary objňte zmianņ planu nie stanowiņ prze-
strzeni publicznej. 

4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 
1) tereny objňte zmianņ planu nie podlegajņ 

ochronie akustycznej, 
2) wszelkie uciņżliwości zwiņzane z funkcjono-

waniem obiektów sytuowanych w obrňbie 
terenu W.2 nie mogņ przekraczań granic tego 
terenu, 

3) teren ZL.2 jest lasem ochronnym,  
4) gospodarkň odpadami należy rozwiņzań 

w oparciu o obowiņzujņce przepisy szcze-
gólne. 

5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemi: 
1) Miasto Szklarska Porňba wpisane jest do re-

jestru zabytków. Decyzja ta nie określa gra-
nic obszaru, którego dotyczy ww. wpis. Dla-
tego też do czasu określenia (w ramach od-
rňbnego od planu postňpowania) zasiňgu 
ochrony nałożonej ww. decyzjņ obszary ob-
jňte zmianņ planu uznaje siň za objňte ścisłņ 
ochronņ konserwatorskņ.  

2) Teren ZL.2 jest lasem ochronnym i podlega z 
tego tytułu ochronie na mocy właściwych 
przepisów szczególnych.  

3) Cały obszar objňty zmianņ planu położony 
jest w otulinie Karkonoskiego Parku Naro-
dowego oraz w granicach 2 obszarów sieci 
Natura 2000 – OSO Ptaków „Karkonosze” 

oraz projektowanego obszaru SOO Siedlisk 
Natura 2000 „Karkonosze”. 

4) Zmiana planu nie wprowadza dodatkowych 
wymagań co do zagospodarowania terenów 
w zwiņzku z ustanowionņ ich ochronņ praw-
nņ, ponad obowiņzujņce przepisy szczególne. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem miejscowym 
– nie wprowadza siň dodatkowych ustaleń po-
nad obowiņzujņce przepisy szczególne.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy: 
1) W odniesieniu do terenu oznaczonego sym-

bolem W.2 – nie wprowadza siň ustaleń, 
o których mowa w ust. 7. 

2) Na terenach ZL.2 i ZN,US.1 – ustala siň zakaz 
zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy: 
a) na terenie ZL.2 − form zagospodarowania 

dopuszczonych w lasach ochronnych na 
mocy obowiņzujņcych przepisów szcze-
gólnych, 

b) na terenie ZN,US.1 – sieci i urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, w tym systemów 
naśnieżania nartostrad. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) Obsługň komunikacyjnņ terenów zapewnia 

siň istniejņcymi drogami, w tym leśnymi, 
a także poprzez teren ZN,US.1, 

2) Zaopatrzenie terenów W.2 i ZN,US.1 w wodň 
i w energiň elektrycznņ winno nastņpiń 
na warunkach określonych przez gestorów 
sieci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów – 
nie dopuszcza siň. 

R O Z D Z I A Ł   3 

Przepisy końcowe 

§ 6 

Ustala siň stawkň procentowņ służņcņ ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
– w wysokości 0,1%. 

§ 7 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Szklarskiej Porňby. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego.  
 
 
 

PRZEWODNICZŅCY RADY 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXXVIII/445/09 
z dnia 30 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXXVIII/445/09 
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  
                                                ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 
W zwiņzku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
narciarskich w masywie góry Szrenica w Szklarskiej Porňbie przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia 
w wodň w Szklarskiej Porňbie, wystņpiņ zobowiņzania zwiņzane z realizacjņ nastňpujņcej inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gminy i jest wynikiem uchwalenia 
ww. planu: 

rozbudowa stacji uzdatniania wody „Leśny Domek” 

Planowana inwestycja ujňta jest w zadaniach realizowanych przez Karkonoski System Wodociņgów 
i Kanalizacji sp. z o.o., który przeznaczył środki na ten cel oraz przygotował inwestycjň przed przystņpie-
niem do opracowania nin. zmiany planu. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
NR XL/364/2009 

z dnia 30 czerwca 2009 roku 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, 
ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadze-
nia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użyt-
kowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia
 zasad pobierania tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), 
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 1 i ust. 2 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115, ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co nastňpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie usta-
lenia stref płatnego parkowania, ustalenia wyso-
kości stawek za parkowanie pojazdów samocho-
dowych na drogach publicznych w strefach płat-
nego parkowania, wprowadzenia opłat abonamen-
towych i zerowej stawki opłaty dla niektórych 
użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty 
dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych 
opłat, wprowadza siň nastňpujņce zmiany: 
1. w ust. 4 w § 1 kropkň po tiret czternastym za-

stňpuje siň przecinkiem i dodaje siň tiret piňtna-
sty w brzmieniu: 
„− ul. 1 Maja.”,  

2. w ust. 5 w § 1 kropkň po tiret siódmym zastňpu-
je siň przecinkiem i dodaje siň tiret ósmy oraz ti-
ret dziewiņty w brzmieniu: 
„− ul. Zajņczka, 
− ul. Batorego.”,  

3. w § 3: 

a. dodaje siň ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Opłatň za parkowanie pojazdów samo-
chodowych w rejonach płatnych miejsc po-
stojowych w I Strefie i w II Strefie można 
wnosiń także z wykorzystaniem telefonu ko-
mórkowego, zgodnie z zasadami określony-
mi w ust. 5 i ust. 6.”, 

b. dodaje siň ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Kierujņcy pojazdem bezzwłocznie po za-
parkowaniu pojazdu w rejonie płatnych 
miejsc postojowych zobowiņzany jest uru-
chomiń w telefonie komórkowym usługň 
zwiņzanņ z naliczaniem opłaty za parkowa-
nie.”,  

c. dodaje siň ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Za przedniņ szybņ pojazdu musi byń 
umieszczona informacja wskazujņca na spo-
sób uiszczenia opłaty za parkowanie pojaz-
dów samochodowych w rejonach płatnych 
miejsc postojowych z wykorzystaniem tele-
fonu komórkowego.”,  


