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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXXV/1171/09 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego 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 XXIII/735/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
10 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotni-
czego we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, 
poz. 748) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie nowego portu lotniczego we 
Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje ob-
szar w rejonie ulic Granicznej i Rdestowej, 
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 takich dóbr kultury; 
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów górniczych, a takşe naraşonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych – ze względu 
na brak takich terenów i obiektów; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów – ze względu na brak potrzeby takiego 
zagospodarowania; 

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

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów; 

6) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji – ze względu na brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów; 

7) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 
2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów;  

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynko- 
wych oraz terenów słuşących organizacji 
imprez masowych – ze względu na brak po-
trzeby wyznaczania takich terenów; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
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 takşe kabiny telefoniczne i anteny 
oraz inne podobne obiekty; 

3) 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; 

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 
i 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; 

5) nośnik reklamowy – budowla słuşąca rekla-
mie; 

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

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

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

9) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe 
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowa-
nie opierające się na gruncie i niebędące ele-
mentem pasa drogowego; 
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10) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie; 

11) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny 
szereg drzew, którego przerwanie jest dopusz-
czalne na skrzyşowaniach oraz w miejscach 
dojazdu do terenu; 

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, pasy rowerowe, ulice w 
strefach ograniczonej prędkości, ulice w stre-
fach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz in-
ne 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 rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem toşsame 

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
dotyczącej zabytków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) symbole terenów; 
4) granice wydzieleń wewnętrznych; 
5) symbole wydzieleń wewnętrznych; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) oś widokowa. 

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
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, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowi załącznik nr 4 do uchwały.  

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 

1) handel detaliczny małopowierzchniowy A – 
naleşy przez to rozumieć obiekty słuşące 
sprzedaşy detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni 
sprzedaşy nie większej niş 400 m2, oraz 
punkty sprzedaşy zakładów, gier losowych 
oraz loteryjnych i zakładów sportowych, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
şącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw; 

2) gastronomia – naleşy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajlbary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty słuşące 
działalności kateringowej, a takşe obiekty 

do nich podobne, nienaleşące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

3) biura – naleşy przez to rozumieć budynki 
lub ich części, w których prowadzi się dzia-
łalność związaną z zarządzaniem, działa-
niem organizacji, doradztwem, finansami, 
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą 
nieruchomości, wynajmem, pośrednic-
twem, prowadzeniem interesów, pracami 
badawczo-rozwojowymi, archiwizowa-
niem, działalnością wydawniczą, reklamą, 
tłumaczeniami, świadczeniem usług tury-
stycznych poza udzielaniem noclegów, 
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, 
informatyką, przygotowywaniem progra-
mów telewizyjnych i radiowych, przyjmo-
waniem przesyłek, administracją, wymia-
rem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną 
narodową, policją, straşą poşarną i słuş-
bami ochrony, reprezentowaniem państw, 
instytucjami międzynarodowymi, konser-
wacją i naprawą maszyn biurowych, a tak-
şe podobną działalność, której nie prowa-
dzi się w budynkach lub ich częściach nale-
şących do innych kategorii przeznaczenia 
terenu; 

4) hotele – naleşy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne zakwaterowania turystycz-
nego, w tym hotele, motele, pensjonaty, 
gospody, schroniska turystyczne, wraz z 
obiektami towarzyszącymi, a takşe obiekty 
do nich podobne, nienaleşące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

5) usługi drobne – naleşy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligator-
skich, poligraficznych, jubilerskich, lutni-
czych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegar-
mistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, 
stolarskich, punkty napraw artykułów uşyt-
ku osobistego i uşytku domowego, studia 
wizaşu i odchudzania, łaŝnie i sauny, sola-
ria, gabinety masaşu, pralnie, punkty wy-
najmu i wypoşyczania przedmiotów ru-
chomych, a takşe obiekty do nich podobne, 
nienaleşące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

6) obiekty do parkowania; 
7) telekomunikacja – naleşy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną 
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii 
komórkowej, a takşe obiekty do nich po-
dobne, nienaleşące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

8) zieleń parkowa; 
9) skwery; 

10) łąki; 
11) zieleń leśno-parkowa; 
12) uprawy polowe i sady; 
13) wody powierzchniowe – naleşy przez to ro-

zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze 
związanymi z nimi obszarami, w tym słuşą-
cymi do przeprowadzenia wód powodzio-
wych, budowle hydrotechniczne, z wyjąt-
kiem nabrzeşy i bulwarów, a takşe obiekty 
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do nich podobne, nienaleşące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

14) linie kolejowe; 
15) stacje i przystanki kolejowe; 
16) bocznice kolejowe; 
17) ulice; 
18) place; 
19) drogi wewnętrzne; 
20) ciągi piesze; 
21) ciągi pieszo-rowerowe; 
22) pętle transportu publicznego; 
23) stacje transformatorowe; 
24) stacje gazowe; 
25) urządzenia wodociągowe – naleşy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wo-
dy, hydrofornie, a takşe obiekty do nich 
podobne nienaleşące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

26) urządzenia kanalizacyjne – naleşy przez to 
rozumieć przepompownie ścieków, zbior-
niki ścieków, urządzenia podczyszczające 
ścieki, a takşe obiekty do nich podobne, 
nienaleşące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

27) urządzenia telekomunikacyjne – naleşy 
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a takşe obiekty do 
nich podobne, nienaleşące do innej katego-
rii przeznaczenia terenu. 

2. Ustala się grupę kategorii przeznaczenia terenu 
– urządzenia infrastruktury technicznej, obejmu-
jącą następujące kategorie: 
1) stacje transformatorowe; 
2) stacje gazowe; 
3) urządzenia wodociągowe; 
4) urządzenia kanalizacyjne; 
5) urządzenia telekomunikacyjne. 

3. Na kaşdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów: 
1) nie dopuszcza się wolno stojących stacji bazo-

wych telefonii komórkowych; 
2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do: 
a) najwyşszego punktu pokrycia dachu nie mo-

şe być większy niş 30 m, o ile ustalenia dla 
terenów nie stanowią inaczej, 

b) najnişszego punktu pokrycia dachu nie moşe 
być mniejszy niş 15 m, z zastrzeşeniem pkt 5 
i o ile ustalenia dla terenów nie stanowią in-
aczej; 

3) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem, posadowionej na terenie, mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyşsze-
go punktu, nie moşe być większy niş 30 m; 

4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem wraz z zamocowanym na nich urzą-
dzeniem, mierzony od poziomu terenu do naj-

wyşszego punktu tego urządzenia, nie moşe być 
większy niş 35 m; 

5) ustalenia, o których mowa pkt 2 lit. b, nie doty-
czą urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
obiektów do parkowania. 

§ 6 

Na powierzchniach niezabudowanych i nieutwar-
dzonych obowiązuje urządzenie zieleni. 

§ 7 

Nie dopuszcza się nośników reklamowych, o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej. 

§ 8 

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej do-
tyczącą zabytków archeologicznych na całym 
obszarze objętym planem, której zakres ochro-
ny obejmuje znajdujące się w niej zabytki ar-
cheologiczne. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowadzenie 
prac ziemnych naleşy opiniować z właściwymi 
słuşbami ochrony zabytków. 

3. W obrębie stanowisk archeologicznych oraz w 
przypadku odkryć zabytków archeologicznych 
na pozostałym obszarze naleşy przeprowadzić 
badania archeologiczne za pozwoleniem wła-
ściwych słuşb ochrony zabytków. 

4. W przypadku odkrycia elementów nowoşytnej 
twierdzy Wrocław obejmuje się je ochroną kon-
serwatorską oraz dopuszcza się ich adaptację. 

§ 9 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad 
scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 

nieruchomości z zastrzeşeniem pkt 2; 
2) powierzchnia działki budowlanej nie moşe być 

mniejsza niş 2 m². 

§ 10 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sys-
temów infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną; 
2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie 

z sieci wodociągowej; 
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

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

wyłącznie jako podziemne. 

§ 11 

Następujące tereny ustala się jako obszary prze-
znaczone na cele publiczne: 1KDD, 2KDPL/1, 
2KDPL/2 i 3KDP. 

§ 12 

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala się opłatę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla: 
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 2U, 3U, 4KS/1 i 4KS/2 na 30%; 
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 1Z/1, 1Z/2 i 1Z/3 na 3%; 
3) pozostałych terenów na 0,1%. 
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R o z d z i a ł   3 

Ustalenia dla terenów 

§ 13 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Z/1, 1Z/2 i 1Z/3 ustala się przezna-
czenie: 
1) łąki; 
2) zieleń leśno-parkowa; 
3) skwery; 
4) uprawy polowe i sady; 
5) wody powierzchniowe; 
6) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) łąki, uprawy polowe i sady dopuszcza się 

wyłącznie na terenie oznaczonym na rysun-
ku planu symbolem 1Z/1; 

2) obowiązuje zakaz zabudowy. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala się przeznaczenie:  

1) biura; 
2) handel detaliczny małopowierzchniowy A; 
3) gastronomia; 
4) usługi drobne; 
5) drogi wewnętrzne, 
6) place; 
7) ciągi piesze; 
8) urządzenia infrastruktury technicznej; 
9) obiekty do parkowania; 

10) telekomunikacja. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy, zagospodarowania terenu 
i systemu transportowego: 
1) przeznaczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 

2−4, dopuszcza się wyłącznie jako towarzy-
szące przeznaczeniom biura; 

2) przeznaczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 
2−4, dopuszcza się wyłącznie w budynkach 
o przeznaczeniu biura; 

3) suma powierzchni uşytkowych obiektów, 
o przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 
2−4, nie moşe stanowić więcej niş 30% po-
wierzchni uşytkowej budynku o przeznacze-
niu biura; 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
musi stanowić co najmniej 15% powierzchni 
działki budowlanej; 

5) dopuszcza się nośniki reklamowe o po-
wierzchni reklamowej nie większej niş 9 m2; 

6 parkingi samodzielne jednopoziomowe do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne; 

7) dojazd do terenu dopuszcza się od terenu 
1KDD.  

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3U ustala się przeznaczenie: 

1) handel detaliczny małopowierzchniowy A; 
2) gastronomia; 
3) usługi drobne; 
4) biura; 
5) hotele; 
6) obiekty do parkowania; 
7) drogi wewnętrzne; 

8) ciągi piesze; 
9) urządzenia infrastruktury technicznej; 

10) telekomunikacja. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy, zagospodarowania terenu 
i systemu transportowego: 
1) powierzchnia terenu biologicznie czynna 

musi stanowić co najmniej 15% powierzchni 
działki budowlanej; 

2) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
na rysunku planu symbolem C nie dopusz-
cza się hoteli; 

3) dopuszcza się nośniki reklamowe o po-
wierzchni reklamowej nie większej niş 9 m2;  

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne; 

5) dojazd do terenu dopuszcza się od terenu 
1KDD. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDD ustala się przeznaczenie: 
1) ulice; 
2) linie kolejowe; 
3) bocznice kolejowe; 
4) stacje i przystanki kolejowe; 
5) pętle transportu publicznego; 
6) urządzenia telekomunikacyjne; 
7) skwery. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2) linie kolejowe, bocznice kolejowe, stacje 

i przystanki kolejowe, dopuszcza się wyłącz-
nie jako podziemne; 

3) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wska-
zanym na rysunku planu usytuowany po-
między jezdniami ulicy klasy dojazdowej; 

4) dopuszcza się zadaszenia; 
5) wymiar pionowy zadaszeń, o których mowa 

w pkt 4, mierzony od najwyşszego punktu 
jezdni ulicy, o której mowa w pkt 1, do naj-
wyşszego punku pokrycia zadaszeń nie moşe 
być mniejszy niş 6 m i nie moşe być większy 
niş 20 m; 

6) obowiązuje pokrycie zadaszeń materiałem 
transparentnym. 

§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2KDPL/1, 2KDPL/2 ustala się nastę-
pujące przeznaczenie: 
1) place; 
2) zieleń parkowa; 
3) skwery; 
4) linie kolejowe; 
5) bocznice kolejowe; 
6) stacje i przystanki kolejowe;  
7) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) linie kolejowe, bocznice kolejowe, stacje 

i przystanki kolejowe, dopuszcza się wyłącz-
nie jako podziemne; 

2) urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne; 
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3) na terenie 2KDPL/1 dopuszcza się zadaszenia; 
4) na terenie 2KDPL/1 nie obowiązuje przepis 

zawarty w § 5 pkt 2; 
5) wymiar pionowy zadaszeń, o których mowa 

w pkt 3, mierzony od poziomu terenu do 
najwyşszego punku pokrycia zadaszeń nie 
moşe być większy niş 20 m; 

6) obowiązuje pokrycie zadaszeń materiałem 
transparentnym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kompozy-
cji urbanistycznej: 
1) na terenie 2KDPL/1 obowiązuje szpaler 

drzew w miejscach wskazanych na rysunku 
planu, którego oś nie moşe być usytuowana 
w odległości większej niş 8 m od południo-
wej linii rozgraniczającej terenu; 

2) w osi widokowej oznaczonej na rysunku pla-
nu dominantę ma stanowić budynek termi-
nala portu lotniczego. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KDP ustala się przeznaczenie: 
1) skwery; 
2) linie kolejowe; 
3) bocznice kolejowe; 
4) stacje i przystanki kolejowe; 
5) ciągi piesze; 
6) ciągi pieszo-rowerowe; 
7) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz kompozycji urbanistycznej: 
1) linie kolejowe, bocznice kolejowe, stacje i 

przystanki kolejowe, dopuszcza się wyłącznie 
jako podziemne; 

2) urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne; 

3) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym 
na rysunku planu symbolem A, obowiązują 
następujące ustalenia: 
a) obowiązuje reprezentacyjny ciąg pieszy, 
b) dopuszcza się zadaszenia, 
c) nie obowiązuje przepis zawarty w § 5 pkt 2, 
d) wymiar pionowy zadaszeń, o których 

mowa w lit. b, mierzony od poziomu te-
renu do najwyşszego punku pokrycia za-
daszeń nie moşe być większy niş 20 m, 

e) obowiązuje pokrycie zadaszeń materia-
łem transparentnym; 

4) w osi widokowej wyznaczonej na rysunku 
planu dominantę ma stanowić budynek ter-
minala portu lotniczego. 

§ 19 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4KS/1 i 4KS/2 ustala się przeznacze-
nie: 

1) obiekty do parkowania; 
2) wody powierzchniowe; 
3) zieleń parkowa; 
4) skwery; 
5) telekomunikacja; 
6) pętle transportu publicznego; 
7) ciągi piesze; 
8) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) na terenie 4KS/1 obiekty do parkowania do-

puszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe 
otwarte; 

2) na terenie 4KS/2, w wydzieleniu wewnętrz-
nym B, nie dopuszcza się obiektów do par-
kowania, zieleni parkowej oraz pętli trans-
portu publicznego; 

3) parkingi terenowe otwarte dopuszcza się wy-
łącznie jako obiekty: 
a) wyposaşone w zieleń wysoką w liczbie co 

najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojo-
wych,  

b) z nawierzchnią nieprzepuszczalną, 
c) z nawierzchnią o rozwiązaniach materiało-

wych lub kolorystycznych róşnicujących 
drogi manewrowe i stanowiska postojowe, 

d) z elementami małej architektury i oświe-
tleniem; 

4) dopuszcza się nośniki reklamowe o po-
wierzchni reklamowej nie większej niş 9 m2, 
z wyjątkiem wydzielenia wewnętrznego B. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 20 

Traci moc uchwała nr LV/3294/06 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 14 września 2006 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla nowego portu lotniczego 
we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 228, poz. 3287) na obszarze objętym planem. 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MARIA ZAWARTKO 

________________ 
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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420. 

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, 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 Rady Miej-
skiej Wrocławia nr XXXV/1171/09  
z dnia 18 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Wrocławia nr XXXV/1171/09  
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia 
 
 
Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu 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 Rady Miej-
skiej Wrocławia nr XXXV/1171/09  
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
 
Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu wniesionych przez: 
1) Marka Nowaka, pismem w dniu 28 kwietnia 2009 r., w części dotyczącej: 

a) stwierdzenia, şe ustalenia projektu planu nie dają wystarczającego zapewnienia, şe cele polityki 
przestrzennej określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławia (Tom II, str. 270), faktycznie zostaną zrealizowane,  
a mianowicie: 
− „nadanie części zespołu związanej z portami lotniczymi charakteru reprezentacyjnych bram 

wjazdowych do miasta”, 
− „nadanie wysokich walorów przestrzennych zespołowi”, 

b) uzupełnienia ustaleń o parking dla rowerów z określeniem minimalnej liczby stanowisk lub 
wskaŝnika słuşącego wyliczeniu tych miejsc, 

c) przyjęcia następujących ustaleń dla nośników reklamowych wym. w 14 ust. 2 pkt 5, 15 ust. 2 pkt 3, 
19 ust. 2 pkt 4 projektu planu, 

d) dopuszczenie nośników reklamowych wyłącznie opartych na gruncie, 
e) obowiązku stosowania jednolitej konstrukcji i wielkości nośników reklamowych na całym obszarze 

objętym planem, 
f) ustalenie minimalnej dopuszczalnej odległości między nośnikami reklamowymi, nie mniejszej 

jednak niş: 
− 20 metrów na terenie 4KS/2, 
− 30 metrów na pozostałych terenach, 

g) ustalenia dopuszczenia najwyşszego punktu nośnika reklamowego na co najwyşej 5 metrów nad 
poziomem terenu, 

h) wprowadzenia wymagań w zakresie korzystania z odnawialnych ŝródeł energii, jako uzupełniają-
cych do ŝródeł konwencjonalnych, przynajmniej w budynkach o powierzchni uşytkowej przekra-
czającej 10.000 m2, 

i) dla terenu 1Z/1 o wyznaczenie odcinka dojazdu do terenu oraz szpaleru drzew wzdłuş terenu 
1KDD, 

j) dla terenu 2U o: 
− sprawdzenie, czy realizacja budynku w oparciu o wyznaczoną linię zabudowy nie zaburzy lub 

nie przerwie osi widokowej na kompleks zabudowy nowego terminala lotniczego, śladem ist-
niejącej ulicy łączącej ulicę Kosmonautów z obszarem nowego portu lotniczego, 

− ograniczenie powierzchni obiektów z przeznaczenia handel detaliczny małopowierzchniowy A, 
maksymalnie na 200 m2, 

− ustalenie zakazu dla wolno stojących stacji transformatorowych, 
− ustalenie dojazdu do terenu, zamiast od terenu, poprzez teren 4KS/1, 

k) dla terenu 3U o: 
− sprawdzenie, czy realizacja budynku w oparciu o wyznaczoną linię zabudowy w wydzieleniu 

wewnętrznym (C) nie zaburzy lub nie przerwie osi widokowej na kompleks zabudowy nowego 
terminala portu lotniczego, ustalonej na rysunku w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego dla nowego portu lotniczego we Wrocławiu (uchwała nr LV/3294/09 z dnia  
14 września 2006 r.), 

− ograniczenie powierzchni obiektów z przeznaczenia handel detaliczny małopowierzchniowy A, 
maksymalnie do 200 m2, 

− ustalenie zakazu dla wolno stojących stacji transformatorowych, 
− ustalenie zakazu dla wydzielenia wewnętrznego (C), zamiast od terenu 1KDD, poprzez teren 3U, 

l) dla terenu 1KDD o zmianę słów: „... do najwyşszego punktu pokrycia zadaszeń...” na następujące: 
„... do najnişszego punktu pokrycia zadaszeń...”, 

m) dla terenu 3KDP o ustalenie najnişszej dopuszczalnej wysokości zadaszenia, 
n) dla terenu 4KS/1 o: 

− ustalenie zasad sytuowania ogrodzeń, 
− ustalenie obowiązku grupowania miejsc postojowych w zespoły o liczbie miejsc nie większej 

niş 100, przy czym przedzielonych co najmniej z dwóch stron powierzchnią terenu biologicznie 
czynną w formie gruntu rodzimego lub wód powierzchniowych o szerokości nie mniejszej niş  
4 metry i wyposaşone w zieleń wysoką, do których prowadzą ciągi piesze o szerokości nie 
mniejszej niş 3 metry, 

o) dla wydzielenia wewnętrznego (B) na terenie 4KS/2 o ustalenie obowiązku realizacji skweru z ław-
kami i oświetleniem, z nawierzchnią o rozwiązaniach materiałowych lub kolorystycznych zgod-
nych z rozwiązaniami w wydzieleniu wewnętrznym (A) na terenie 3KDP, a w pozostała część wy-
dzielenia wyposaşoną w powierzchnie terenu biologicznie czynna w formie gruntu rodzimego lub 
wody powierzchniowej zajmująca nie mniej niş 200 m2; 

2) Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna, pismem w dniu 29 kwietnia 2009 r., dotyczącej zmiany ogra-
niczenia wielkości tablic reklamowych z powierzchni 9 m2 do 40 m2; 

3) Emilię, Krzysztofa i Jana Detko, Łucję Wieczorek i Barbarę Polak, pismem w dniu 8 maja 2009 r., do-
tyczącej zmiany przeznaczenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu z ustalonego na terenie 1Z/1 przeznaczenia – łąki, zie-
leń leśno-parkowa, skwery, uprawy polowe i sady, wody powierzchniowe, urządzenia infrastruktury 
technicznej, na przeznaczenie terenu tych działek pod obiekty do parkowania – parkingi terenowe. 

 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miej-
skiej Wrocławia nr XXXV/1171/09  
z dnia 18 czerwca 2009 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 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. 
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UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XXVII/156/09 

z dnia 8 lipca 2009 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) Ra-
da Gminy Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 


