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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 
NR XXXIX/261/09 

z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla rejonu ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze 

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 zmianami1)) oraz 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, ze zmianami 2)), w związku z uchwałą nr XXV/173/08 Rady 
Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 sierpnia 2008 r., po stwierdzeniu 
zgodności przyjćtych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra 
zatwierdzonego uchwałą nr V/22/07 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze 
z dnia 31 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, 
co nastćpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulicy Przemysłowej 
w Kamiennej Górze. 

2. Granice obszaru objćtego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czćściami planu są nastćpujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu sporządzony 

na mapie w skali 1 : 1000; 
2) załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania. 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń planu. 

§ 2 

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

jących  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 wynikających 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 podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-

żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemi; 

8) szczegółowych zasad i warunków  scalania  
i podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym; 

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, urządzania i użytkowania tere-
nów; 

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

§ 3 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ulicy Przemysłowej w Kamiennej Gó-
rze; 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć  przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sić dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sić 
elementy zagospodarowania bezpośrednio  
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu; 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – nale-
ży przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
że być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego i przy uwzglćdnieniu 
dodatkowych warunków, o ile stanowią tak 
przepisy szczegółowe niniejszej uchwały; 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
odrćbniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym i nu-
merem; 
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5) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny, 
której przebieg określony na rysunku planu 
może podlegać modyfikacjom. O ile ustalenia 
szczegółowe i indywidualne nie stanowią ina-
czej, orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
być przesuwane w zakresie 5,00 m; 

6) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć obszary o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców i użytkowni-
ków terenu objćtego planem, w obrćbie któ-
rych wprowadza sić regulacje wynikające  
z rozp. MI z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu planu zago-
spodarowania przestrzennego; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynków oraz 
wiat, za wyjątkiem przekroczenia elementami 
wystroju elewacji w zakresie maksimum.  
1,5 m i na długości maks. 25% ściany sytuowa-
nej wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

8) wymaganej orientacji budynków – należy 
przez to rozumieć wymóg sytuowania ścian 
głównej bryły budynku, stanowiącej min. 75% 
jego kubatury, zgodnie z kierunkami, jakie 
ustalają linie oznaczone na rysunku planu; 

9) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów kubaturowych zlo-
kalizowanych w obrćbie działki do powierzch-
ni tej działki; 

10) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to 
rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów kubatu-
rowych zlokalizowanych w obrćbie działki do 
powierzchni tej działki; 

11) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokość mierzoną od średniej rzćdnej 
terenu nie przekształconego robotami ziem-
nymi w obrysie projektowanego budynku; 

12) terenach zabudowy produkcyjnej – należy 
przez to rozumieć funkcjć terenów i obiektów 
służących działalności z zakresu: 
a) przemysłu i drobnej wytwórczości, 
b) handlu hurtowego, 
c) składowania i magazynowania towarów, 
d) rzemiosła, 
e) baz maszynowych i transportowych, 
f) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw 

służących potrzebom własnym użytkowni-
ków terenu; 

13) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcjć terenów i obiektów służą-
cych działalności z zakresu:  
a) handlu detalicznego o powierzchni sprze-

daży poniżej 2000 m2; 
b) gastronomii, 
c) ochrony zdrowia, 
d) działalności biurowej, administracji i zarzą-

dzania,  
e) hotelarstwa; 

14) posadzce urbanistycznej – należy przez to 
rozumieć powierzchnić terenu stanowiącą do-
jazdy, dojścia oraz urządzone trawniki i skwery; 

15) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane z grun-
tem urządzenia reklamowe, niepełniące rów-
nocześnie innych funkcji. 

§ 4 

1. Z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w niniejszej 
uchwale, nastćpujące oznaczenia na rysunku 
planu są ustaleniami obowiązującymi: 
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, z zastrzeżeniem 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały; 

3) przeznaczenie terenów − wyrażone na ry-
sunku planu symbolami literowymi i nume-
rami wyróżniającymi poszczególne tereny; 

4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elemen-
tów układu komunikacji kołowej; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) wymagana orientacja budynków; 
7) granice działek, z zastrzeżeniem ustaleń 

szczegółowych niniejszej uchwały; 
8) oznaczenie przestrzeni publicznej; 
9) granica planu, rozumiana jako tożsama z 

przyległymi do niej liniami rozgraniczającymi. 
2. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu 

mają charakter informacyjny. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych  
                zasadach zagospodarowania 

Tereny P/U.1, P/U.2: 

1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy 
produkcyjnej, o której mowa w par. 3 pkt 12 ni-
niejszej uchwały; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) tereny zabudowy usługowej, o której mowa 

w par. 3 pkt 13 niniejszej uchwały, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) zieleń urządzona i ochronna, 
d) parkingi i drogi wewnćtrzne; 

3) orientacyjna linia rozgraniczająca od strony 
ulicy KD/L.1 może ulec przesunićciu do linii ist-
niejących ogrodzeń. 

§ 6 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej,  
a także parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki  
                    intensywności zabudowy 

Tereny P/U.1, P/U.2: 

1) wprowadza sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego: 
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a) budynki oraz ewentualne wiaty należy sytu-
ować respektując określone na rysunku pla-
nu: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy, 
− wymaganą orientacjć budynków,  

b) na całym terenie dopuszcza sić sytuowanie: 
− dojść, dojazdów i otwartych parkingów, 
− zieleni izolacyjnej i kompozycyjnej, 
− obiektów i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej służących obsłudze terenu, a także 
lokalnych i magistralnych sieci infrastruk-
tury technicznej; 

2) ustala sić nastćpujące wymagania architekto-
niczne dotyczące projektowanej zabudowy,  
a także rozbudowy nadbudowy i odbudowy bu-
dynków istniejących: 
a) maksymalna wysokość budynków – 10,00 m. 

Wysokość ta może być przekroczona instala-
cjami technologicznymi o 50%, 

b) dachy – o kącie nachylenia połaci maksi-
mum 12°, jednakowym we wszystkich bu-
dynkach sytuowanych w obrćbie terenu, 

c) we wszystkich budynkach sytuowanych  
w obrćbie działki budowlanej wymaga sić 
stosowania ujednoliconych rozwiązań w za-
kresie wykończenia i kolorystyki elewacji, 

d) wprowadza sić wymóg różnicowania w od-
stćpach 12,00−24,00 m formy elewacji, 
szczególnie poprzez takie zabiegi jak zasto-
sowanie uskoków, ryzalitów, różnicowanie 
materiałów wykończeniowych, kolorystyki 
oraz wprowadzanie przeszkleń,  

e) na każdej działce budowlanej wymaga sić 
stosowania jednorodnych rozwiązań w za-
kresie posadzek urbanistycznych; 

3) dopuszcza sić odstąpienie od wymagań okre-
ślonych w punkcie 2 lit. b w odniesieniu do bu-
dynków istniejących poddawanych rozbudowie, 
nadbudowie lub odbudowie na rzecz zastoso-
wania dachów o kącie nachylenia połaci analo-
gicznym jak w stanie istniejącym; 

4) ustala sić nastćpujące wskaźniki wykorzystania 
terenu:  
a) wskaźnik zabudowy terenu maksimum − 

0,60, 
b) wskaźnik intensywności zabudowy maksi-

mum 1,20; 
5) ustala sić nastćpujące zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków: 
a) w przypadku odkrycia podczas robót ziem-

nych przedmiotów, co do których istnieje 
przypuszczenie, że mogą być zabytkami, na-
leży stosować przepisy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

§ 7 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

Tereny P/U.1, P/U.2: 

1) zasićg przestrzeni publicznej określa rysunek 
planu; 

2) w przestrzeni publicznej dopuszcza sić lokaliza-
cjć nośników reklamowych wyłącznie w grani-
cach terenów P/U.1 oraz P/U.2, związanych z 
działalnością prowadzoną w obrćbie ww. tere-

nów w ilości maksimum 2 nośniki reklamowe 
na każdej z działek budowlanych;  

3) ustala sić nastćpujące wymagania dla ogro-
dzeń: 
a) maksymalna wysokość – 2,30 m, 
b) powierzchnia prześwitów – minimum 70%. 

§ 8 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 
1. Tereny P/U.1, P/U.2: 

1) tereny nie podlegają ochronie akustycznej  
w myśl art. 114 ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska; 

2) ustala sić minimalny wskaźnik terenów biolo-
gicznie czynnych na poziomie 15%. Wskaźnik 
ten należy odnosić do działki budowlanej; 

3) ewentualna uciążliwość związana z działalno-
ścią prowadzoną w obrćbie terenów nie może 
przekraczać ich granic; 

4) gospodarkć odpadami należy rozwiązać  
w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 
w sposób gwarantujący stały odbiór odpadów; 

5) wyklucza sić lokalizacjć składowisk odpadów. 

§ 9 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem  
                             się mas ziemi 

Teren objćty planem położony jest w zasićgu 
głównego zbiornika wód podziemnych Dolina Bo-
bru (Marciszów) nr 343. Ustala sić zakaz prowa-
dzenia działalności mogących zagrażać utrzymaniu 
ustalonego dla zbiornika reżimu ochronnego, a w 
szczególności zanieczyszczeniu zasobów wodnych 
zbiornika. 

§ 10 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowego 

Tereny P/U.1, P/U.2 − podział terenów oznaczony 
w załączniku graficznym planu może ulec zmianie 
pod warunkiem respektowania ustaleń regulacyj-
nych planu, wg nastćpujących zasad: 
1) minimalnej powierzchni samodzielnej działki 

budowlanej – 5000 m2; 
2) zapewnienia wszystkim wydzielanym działkom 

dostćpu komunikacyjnego do przyległych dróg 
publicznych lub dróg wewnćtrznych. 

§ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym  

zakazy zabudowy 

Tereny P/U.1, P/U.2 – nie ustala sić. 

§ 12 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
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1) dla ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem KD/L.1 ustala sić: 
a) klasa techniczna – L – lokalna, 
b) minimalna szerokość w liniach rozgrani-

czających – wg stanu istniejącego, 
c) orientacyjna linia rozgraniczająca może 

ulec przesunićciu do granic istniejących 
ogrodzeń terenów P/U.1 oraz P/U.2., 

d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
e) prowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej – na warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych, 

f) istniejące garaże blaszane usytuowane  
w liniach rozgraniczających ulicy wskazu-
je sić do likwidacji, z zastrzeżeniem usta-
leń zawartych w § 13; 

2) dla położonej w granicach planu czćści ulicy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem KD/D.1, 
ustala sić:  
a) klasa techniczna – D – dojazdowa, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających – 

wg stanu istniejącego,  
c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
d) prowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej – na warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych. 

2. Ustala sić nastćpujące minimalne wskaźniki 
ilości miejsc postojowych na terenach P/U.1 
oraz P/U.2: 
1) administracji i handlu – 1miejsce/40 m2 po-

wierzchni użytkowej budynków; 
2) pozostałych usług i działalności – 1 miejsce/4 

użytkowników (klienci, kontrahenci, pracow-
nicy) lub 1 miejsce na 100 m2 powierzchni 
użytkowej budynków. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodć oraz gospodarkć ście-

kową należy rozwiązać poprzez włączenie do 
sieci miejskiej; 

2) wyposażenie w pozostałe media należy roz-
wiązać w oparciu o warunki określone przez 
gestorów sieci; 

3) dopuszcza sić lokalizacjć masztów anteno-
wych. 

§ 13 

Sposoby i terminy tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

Tymczasowe zagospodarowanie dopuszcza sić 
wyłącznie w obrćbie ulicy KD/L.1 i ogranicza je do 
istniejących garaży blaszanych. Termin zagospo-
darowania tymczasowego ustala sić na 31.12.2011 
r. Po tym terminie teren tymczasowo zajćty pod 
garaże należy przeznaczyć stosownie do potrzeb 
pod zieleń urządzoną i chodnik oraz /lub parkingi 
przyuliczne. 

§ 14 

Ustala sić stawkć procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
– w wysokości 30%. 

R o z d z i a ł   3 

Przepisy końcowe 

§ 15 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Kamiennej Góry. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 
______________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413. 

2) 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, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze nr XXXIX/261/09 
z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 177 – 20923 – Poz.  3198 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze nr XXXIX/261/09 
z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Prze-
mysłowej w Kamiennej Górze po stronie gminy nie wystćpują zobowiązania związane z realizacją inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwa-
lenia ww. planu. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXXVIII/289/09 

z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Oławie − obręb Nowy Otok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmia-
nami), Rada Miejska w Oławie uchwala, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje sić nazwć „ulica Kwarcowa” na nowo po-
wstałym osiedlu domów jednorodzinnych położo-
nym w Oławie obrćb Nowy Otok, zgodnie z załą-
czoną mapą sytuacyjną.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Oława.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

 
 
  


