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UCHWAIA RAŚŹ MIśJSKIśJ WROCIAWIA 

NR XXXIII/1131/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Portu Po”owice i Parku Śębowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”ounŁ zmŁ1))  
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ2)) w związ—u  
z uchwaJą nr LVI/3345/06 Rady Miejskiej WrocJawia z dnia 5 ”audzierni—a 
2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia mie–scowego ”lanu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu Portu Po”owice i Par—u Śębowego (Biu-
letyn Urzędowy Rady Mie–s—ie– WrocJawia Nr 10, poz. 361) Rada Miejska 
WrocJawia uchwala, co nastę”u–e: 

 
 

R o z d z i a J   1 

Prze”isy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu Portu Popowice i Par—u Śębowego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar przedsta-
wiony na rysunku planu w skali 1:2000, stano-
wiącym zaJączni— nr 1 do uchwaJyŁ 

2. W ”lanie nie o—re`la się: 
1) zasad ochrony dóbr —ultury ws”óJczesne– ｦ 

ze względu na bra— ta—ich dóbr —ultury; 
2) ws—auni—ów intensywno`ci zabudowy ｦ ze 

względu na bra— ”otrzeby takich regulacji; 
3) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”i-
sów, w tym terenów górniczych oraz zagro-
wonych osuwaniem się mas ziemnych ｦ ze 
względu na bra— ta—ich terenów i obie—tów; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uwyt—owania terenów, 
ze względu na bra— ”otrzeby ta—iego zago-
spodarowania; 

5) granic obszarów wymaga–ących ”rze”rowa-
dzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci ｦ ze 
względu na bra— ”otrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów; 

6) granic terenów ”od budowę obie—tów han-
dlowych o powierzchni sprzedawy powywej 
2000 m² ﾀ ze względu na bra— ”otrzeby 
wyznaczania ta—ich terenów; 

7) granic terenów re—reacy–no-wypoczynkowych 
oraz terenów sJuwących organizacji imprez 
masowych ｦ ze względu na bra— ”otrzeby 
wyznaczania ta—ich terenów; 

8) granic ”omni—ów zagJady oraz ich stref 
ochronnych ﾀ ze względu na bra— takich 
”omni—ów oraz ich stref ochronnychŁ 

§ 2 

1. O—re`lenia stosowane w uchwale oznacza–ą: 
1) dojazd ｦ dojazd pojazdem samochodowym; 

2) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetycz-
ne, cie”Jownicze, telekomunikacyjne oraz 
inne podobne, a takwe kabiny telefoniczne  
i anteny oraz inne podobne obiekty; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 
ogranicza–ąca fragment terenu, na wyJącz-
nie —tórym do”uszcza się wznoszenie bu-
dyn—ów, linia ta nie dotyczy podziemnych 
czę`ci obie—tów budowlanych, bal—onów, 
wy—uszy, loggii, gzymsów, o—a”ów, zada-
szeL nad we–`ciami do budyn—ów, elemen-
tów odwodnienia, elementów wystro–u 
elewacji i innych ”odobnych elementów bu-
dyn—ów, —tórych zasięg mowe być ograni-
czony w ustaleniach planu; 

4) no`ni— re—lamowy ｦ budowla sJuwąca re-
klamie; 

5) obiekt wbudowany w budynek ｦ wyodręb-
niona gru”a ”owiązanych ze sobą ”omiesz-
czeL stanowiąca caJo`ć fun—c–onalną nale-
wącą do dane– kategorii przeznaczenia  
i zna–du–ąca się w budyn—u, —tórego co 
najmniej 70% powierzchni uwytkowej zaj-
mu–ą ”omieszczenia zaliczone do –edne–, in-
nej kategorii przeznaczenia; 

6) obowiązu–ąca linia zabudowy ｦ nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na —tóre– musi być 
usytuowana zewnętrzna —rawędu ze-
wnętrzne– `ciany budynku, linia ta nie doty-
czy ”rze–`ć i ”rze–azdów bramowych na po-
ziomie terenu; 

7) obszar zabudowany A ｦ obszar za–ęty ”rzez 
rzut na ”owierzchnię terenu wszystkich 
kondygnacji naziemnych budynku lub bu-
dyn—ów w zewnętrznym obrysie `cian ze-
wnętrznych; 

8) parking samodzielny jednopoziomowy ｦ 
jednokondygnacyjna budowla lub budynek 
przeznaczony do przechowywania samo-
chodów; 

9) parking terenowy otwarty ｦ jednopoziomo-
we odkryte miejsce postojowe lub ich zgru-
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”owanie o”iera–ące się na gruncie i niebę-
dące elementem pasa drogowego; 

10) przeznaczenie terenu ｦ obie—ty, —tóre –a—o 
–edyne są do”uszczone na danym terenie; 

11) teren ｦ czę`ć obszaru ob–ętego ”lanem wy-
znaczona liniami rozgranicza–ącymi, ozna-
czona symbolem; 

12) trasa rowerowa ﾀ czytelny i s”ó–ny ciąg 
rozwiązaL technicznych, za”ewnia–ący bez-
pieczny i wygodny ruch rowerowy, na —tóry 
mogą s—Jadać się: wydzielone drogi rowe-
rowe, `ciewki rowerowe, pasy rowerowe, 
ulice w strefach ograniczone– ”ręd—o`ci, uli-
ce w strefach zamieszkania, drogi we-
wnętrzne oraz inne ”odobne; 

13) wydzielenie wewnętrzne ｦ czę`ć terenu 
oznaczona symbolem. 

§ 3 

1. Integralną czę`cią ”lanu –est rysune— ”lanu,  
o —tórym mowa w § 1 ustŁ 1Ł 

2. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na rysun—u 
”lanu są obowiązu–ącymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru ob–ętego ”lanem towsame  
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
oraz strefy ochrony konserwatorskiej doty-
czące– zabyt—ów archeologicznych; 

2) linie rozgranicza–ące tereny; 
3) granice wydzieleL wewnętrznych; 
4) obowiązu–ące linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy; 
7) symbole terenów; 
8) symbole wydzieleL wewnętrznych; 
9) strefy warunkowego dopuszczenia lokaliza-

cji zabudowy; 
10) strefy obowiąz—owe– lo—alizac–i ciągu ”ie-

szo-rowerowego; 
11) obie—ty ob–ęte ochroną —onserwators—ą na 

mocy ustaleL ”lanuŁ 
3. Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami Stu-

dium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odaro-
wania przestrzennego WrocJawia stanowi za-
Jączni— nr 2 do uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu planu stanowi zaJączni— nr 3 do 
uchwaJyŁ 

5. Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi 
zaJączni— nr 4 do uchwaJyŁ 

§ 4 

1. Ustala się nastę”u–ące —ategorie ”rzeznaczenia 
terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ 
nalewy ”rzez to rozumieć budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zawiera–ący więce– niw 2 
mieszkania lub ich zes”óJ, a ta—we czę`ci 
budyn—ów niemiesz—alnych, w —tórych 
zna–du–ą się więce– niw 2 mieszkania, wraz z 
obiektami towarzyszącymi, nienalewącymi 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

2) miesz—ania towarzyszące ﾀ nalewy przez to 
rozumieć czę`ci budyn—ów niemieszkal-
nych, w —tórych zna–du–ą się nie więce– niw 
2 mieszkania; 

3) handel detaliczny maJo”owierzchniowy A ｦ 
nalewy przez to rozumieć obie—ty sJuwące 
sprzedawy detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania —lientów, o ”owierzchni 
sprzedawy nie wię—sze– niw 400 m2, oraz 
punkty sprzedawy za—Jadów, gier losowych 
oraz lotery–nych i za—Jadów sportowych, 
wraz z obie—tami towarzyszącymi, nienale-
wącymi do inne– kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyJączeniem stacji paliw; 

4) handel detaliczny maJo”owierzchniowy B ﾀ 
nalewy ”rzez to rozumieć obie—ty sJuwące 
sprzedawy detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania —lientów, o ”owierzchni 
sprzedawy powywej 400 m2, ale nie większej 
niw 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienalewącymi do inne– kategorii prze-
znaczenia terenu, z wyJączeniem stac–i ”a-
liw; 

5) gastronomia ｦ nalewy ”rzez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajlbary, wi-
niarnie, ”uby, stoJów—i, obie—ty sJuwące 
dziaJalno`ci kateringowej, a takwe obiekty 
do nich podobne, nienalewące do inne– kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

6) rozrywka ﾀ nalewy ”rzez to rozumieć dys-
koteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salo-
ny gier, —ręgielnie, sale bilardowe, wraz z 
obiektami towarzyszącymi, a ta—we obiekty 
do nich podobne nienalewące do inne– kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

7) drobne usJugi rozryw—i ﾀ nalewy przez to 
rozumieć —awiarnie internetowe, gabinety 
wrówe— i astrologów, a takwe obiekty do 
nich podobne, nienalewące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

8) widowiskowe obiekty kultury ﾀ nalewy 
”rzez to rozumieć teatry, o”ery, filharmonie, 
sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, 
kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a ta—we obiekty do nich 
podobne, nienalewące do inne– —ategorii 
przeznaczenia terenu; 

9) obiekty upowszechniania kultury ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypowyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz z 
obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty 
do nich podobne, nienalewące do inne– —ate-
gorii przeznaczenia terenu; 

10) wystawy i ekspozycje ｦ nalew przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztu—i, sale wysta-
wowe, wraz z obie—tami towarzyszącymi, a 
takwe obiekty do nich podobne, nienalewące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

11) obiekty sakralne ﾀ nalewy przez to rozu-
mieć `wiątynie i obie—ty zgromadzeL religij-
nych, wraz z obie—tami towarzyszącymi, w 
tym kaplice, plebanie, domy parafialne i ka-
techetyczne, a takwe obiekty do nich po-
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dobne, nienalewące do inne– —ategorii ”rze-
znaczenia terenu; 

12) pracownie artystyczne ｦ nalewy przez to ro-
zumieć ”omieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 
artystycznych, a takwe obiekty do nich po-
dobne, nienalewące do inne– kategorii prze-
znaczenia terenu; 

13) biura ｦ nalewy ”rzez to rozumieć budyn—i 
lub ich czę`ci, w —tórych ”rowadzi się dzia-
Jalno`ć związaną z zarządzaniem, dziaJaniem 
organizacji, doradztwem, finansami, ubez-
pieczeniami, projektowaniem, obsJugą nie-
ruchomo`ci, wyna–mem, ”o`rednictwem, 
prowadzeniem interesów, ”racami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
Jalno`cią wydawniczą, re—lamą, tJumacze-
niami, `wiadczeniem usJug turystycznych 
”oza udzielaniem noclegów, ”rzetwarza-
niem i ”rzesyJaniem informac–i, informaty—ą, 
przygotowywaniem ”rogramów telewizyj-
nych i radiowych, przyjmowaniem przesy-
Je—, administrac–ą, wymiarem sprawiedliwo-
`ci, zarządzaniem obroną narodową, ”olic–ą, 
strawą powarną i sJuwbami ochrony, repre-
zentowaniem ”aLstw, instytuc–ami między-
narodowymi, —onserwac–ą i na”rawą ma-
szyn biurowych, a takwe ”odobną dziaJal-
no`ć, —tóre– nie ”rowadzi się w budynkach 
lub ich czę`ciach nalewących do innych —a-
tegorii przeznaczenia terenu; 

14) hotele ｦ nalewy ”rzez to rozumieć budyn—i 
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz z 
obie—tami towarzyszącymi, a takwe obiekty 
do nich podobne, nienalewące do inne– —ate-
gorii przeznaczenia terenu; 

15) usJugi drobne ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”un—ty usJug szews—ich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich, 
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
s—ich, ”ogrzebowych, `lusars—ich, stolar-
skich, punkty na”raw arty—uJów uwytku 
osobistego i uwytku domowego, studia wi-
zawu i odchudzania, Jaunie i sauny, solaria, 
gabinety masawu, pralnie, punkty wynajmu  
i wypowyczania ”rzedmiotów ruchomych, a 
takwe obiekty do nich podobne, nienalewące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

16) szpitale ﾀ nalewy ”rzez to rozumieć obie—ty 
o”ie—i zdrowotne–, w —tórych udziela się ca-
Jodobowych `wiadczeL zdrowotnych, w 
tym szpitale, ”rewentoria, sanatoria, za—Ja-
dy o”ie—uLczo-lecznicze, za—Jady ”ielęgna-
cyjno-o”ie—uLcze, o`rod—i tera”ii uzalewnieL, 
izby wytrzeuwieL, hospicja, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a ta—we obiekty do 
nich podobne, nienalewące do inne– —ategorii 
przeznaczenia terenu; 

17) poradnie medyczne ｦ nalewy przez to rozu-
mieć ”rzychodnie, ”oradnie, ambulatoria, 
o`rod—i zdrowia, gabinety le—ars—ie, stac–e 
dializ, za—Jady rehabilitacji leczniczej, stacje 

—rwiodawstwa, sz—oJy rodzenia, gabinety 
paramedyczne, a takwe obiekty do nich po-
dobne, nienalewące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

18) pracownie medyczne ｦ nalewy przez to ro-
zumieć ”racownie diagnosty—i medycznej, 
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie orto”edyczne, ban—i —rwi, organów 
i szpiku kostnego, a takwe obiekty do nich 
podobne, nienalewące do inne– —ategorii 
przeznaczenia; 

19) wJob—i; 
20) edukacja ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rzed-

sz—ola i sz—oJy wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wy–ąt—iem sz—óJ wywszych,  
a takwe obiekty do nich podobne, nienalewą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

21) obie—ty —sztaJcenia dodat—owego ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć obie—ty, w —tórych ”ro-
wadzone –est —sztaJcenie dodat—owe lub 
uzu”eJnia–ące, w tym kursy i szkolenia oraz 
dziaJalno`ć ws”omaga–ąca ”roces naucza-
nia, wraz z obie—tami towarzyszącymi,  
a takwe obiekty do nich podobne, w tym 
sz—oJy, nienalewące do inne– —ategorii ”rze-
znaczenia terenu; 

22) uczelnie wywsze; 
23) obiekty naukowe i badawcze ﾀ nalewy 

”rzez to rozumieć obie—ty, w —tórych ”ro-
wadzi się dziaJalno`ć nau—ową lub badaw-
czą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje 
meteorologiczne, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a ta—we obiekty do nich podob-
ne, nienalewące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

24) ”olic–a i sJuwby ochrony ｦ nalewy przez to 
rozumieć obie—ty ”olic–i, strawy miejskiej, 
sJuwb ochrony, w tym strawy ochrony kolei, 
agencji ochrony, z wy–ąt—iem obie—tów sJu-
wących ich zarządzaniu, a ta—we obiekty do 
nich podobne, nienalewące do inne– —ategorii 
przeznaczenia terenu; 

25) produkcja drobna ﾀ nalewy przez to rozu-
mieć niewiel—ie obie—ty związane z prowa-
dzeniem dziaJalno`ci wytwórcze–, ta—ie –a— 
piekarnie, lodziarnie, cu—iernie, za—Jady ”oli-
graficzne i tym podobne, w tym obiekty 
”rzystosowane do ”rzy–mowania —lientów, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a ta—we 
obiekty do nich podobne, nienalewące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

26) wytwarzanie energii cieplnej; 
27) stacje paliw; 
28) obiekty do parkowania; 
29) porty rzeczne; 
30) telekomunikacja ｦ nalewy przez to rozumieć 

obiekty zapewnia–ące Jączno`ć telefoniczną 
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii 
—omór—owe–, a ta—we obiekty do nich po-
dobne, nienalewące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

31) zieleL ”ar—owa; 
32) skwery; 
33) place zabaw; 
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34) terenowe urządzenia s”ortowe ﾀ nalewy 
”rzez to rozumieć nie—ryte urządzenia do 
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienalewącymi do inne– —ategorii 
przeznaczenia terenu; 

35) —ryte urządzenia s”ortowe ｦ nalewy przez to 
rozumieć —ryte w caJo`ci lub w czę`ci urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienalewącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;  

36) Jąki rekreacyjne; 
37) przystanie; 
38) wody powierzchniowe ﾀ nalewy przez to 

rozumieć cie—i i zbiorniki wodne wraz ze 
związanymi z nimi obszarami, w tym sJuwą-
cymi do ”rze”rowadzenia wód ”owodzio-
wych, budowle hydrotechniczne, z wy–ąt-
kiem nabrzewy i bulwarów, a ta—we obiekty 
do nich podobne, nienalewące do inne– —ate-
gorii przeznaczenia terenu; 

39) budowle przeciwpowodziowe ﾀ nalewy 
”rzez to rozumieć budowle sJuwące ochronie 
”rzed ”owodzią, wraz z obie—tami towarzy-
szącymi, a ta—we obiekty do nich podobne, 
nienalewące do inne– —ategorii przeznaczenia 
terenu; 

40) linie kolejowe; 
41) ulice; 
42) place; 
43) drogi wewnętrzne; 
44) węzeJ integracy–ny ｦ nalewy przez to rozu-

mieć wielofun—cy–ny obie—t lub zes”óJ 
obie—tów stanowiący caJo`ć fun—c–onalno- 
”rzestrzenną, —tóry ”eJni rolę obsJugu–ąco-
integru–ącą dla ”asawerów trans”ortu pu-
blicznego i umowliwia im wybór `rod—a 
transportu; 

45) ciągi ”iesze; 
46) ciągi ”ieszo- rowerowe; 
47) gJówne ”un—ty zasilania w energię elek-

tryczną; 
48) stacje transformatorowe; 
49) stacje gazowe; 
50) urządzenia wodociągowe ﾀ nalewy przez to 

rozumieć ”om”ownie wody, zbiorniki wody, 
hydrofornie, a takwe obiekty do nich podob-
ne, nienalewące do inne– —ategorii ”rzezna-
czenia terenu; 

51) urządzenia —analizacy–ne ﾀ nalewy przez to 
rozumieć ”rze”om”ownie `cie—ów, zbiorni—i 
`cie—ów, urządzenia ”odczyszcza–ące `cie—i, 
a takwe obiekty do nich podobne, nienaleĪą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

52) urządzenie tele—omuni—acy–ne ｦ nalewy 
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a takwe obiekty do 
nich podobne, nienalewące do inne– —ategorii 
przeznaczenia terenu. 

2. Ustala się nastę”u–ące gru”y —ategorii ”rzezna-
czenia terenu: 
1) usJugi ｦ grupa obejmuje kategorie: 

a) handel detaliczny maJo”owierzchniowy A, 
b) biura, 
c) gastronomia, 
d) rozrywka, 

e) drobne usJugi rozryw—i, 
f) hotele, 
g) usJugi drobne, 
h) pracownie artystyczne, 
i) produkcja drobna; 

2) kultura ｦ grupa obejmuje kategorie: 
a) widowiskowe obiekty kultury, 
b) obiekty upowszechniania kultury, 
c) wystawy i ekspozycje, 
d) obiekty sakralne; 

3) opieka zdrowotna i s”oJeczna ｦ grupa obej-
muje kategorie: 
a) szpitale, 
b) poradnie medyczne, 
c) pracownie medyczne, 
d) wJob—i; 

4) nauka i szkolnictwo wywsze ｦ grupa obejmuje 
kategorie: 
a) uczelnie wywsze, 
b) obiekty naukowe i badawcze; 

5) bulwary spacerowe ｦ grupa obejmuje katego-
rie: 
a) zieleL ”ar—owa, 
b) skwery, 
c) place zabaw, 
d) przystanie, 
e) ciągi ”iesze, 
f) ciągi ”ieszo-rowerowe; 

6) infrastruktura drogowa ｦ grupa obejmuje ka-
tegorie: 
a) place, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) ciągi ”iesze, 
d) ciągi ”ieszo-rowerowe; 
e) obiekty do parkowania; 

7) urządzenia infrastru—tury techniczne– ｦ grupa 
obejmuje kategorie: 
a) stacje transformatorowe; 
b) stacje gazowe; 
c) urządzenia wodociągowe 
d) urządzenia —analizacy–ne, 
e) urządzenie tele—omuni—acy–ne; 

8) marina ｦ grupa obejmuje kategorie: 
a) przystanie, 
b) obie—ty —sztaJcenia dodat—owego, 
c) handel detaliczny maJo”owierzchniowy A, 
d) drobne usJugi rozryw—i, 
e) biura, 
f) gastronomia, 
g) usJugi drobne; 

9) sport, wypoczynek i parki ｦ grupa obejmuje 
kategorie: 
a) zieleL ”ar—owa, 
b) skwery, 
c) place zabaw, 
d) terenowe urządzenia s”ortowe, 
e) —ryte urządzenia s”ortowe, 
f) Ją—i re—reacy–neŁ 

3. Na kawdym terenie do”uszcza się zieleL i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 
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R o z d z i a J   2 

Ustalenia dla caJego obszaru objętego ”lanem 

§ 5 

Obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące —sztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwywszego punktu pokrycia dachu nie mowe 
być wię—szy niw 30 m, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inacze–; 

2) budyn—i, —tórych więce– niw 50% powierzchni 
uwyt—owe– za–mu–ą pomieszczenia handlu deta-
licznego maJo”owierzchniowego B o po-
wierzchni sprzedawy powywej 500 m2, nie mo-
gą mieć mnie– niw 2 kondygnacje na co naj-
mniej 50% ich obszaru zabudowanego A; 

3) nie do”uszcza się wolno sto–ących stac–i ba-
zowych telefonii —omór—owe–; 

4) wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukc–ą 
ws”orczą zamocowaną na budynku lub bu-
dowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu 
dachu tego budynku lub budowli przy tej kon-
strukcji do jej najwywszego punktu nie mowe 
być wię—szy niw 1/3 wymiaru pionowego bu-
dynku lub budowli mierzonego od poziomu te-
renu do najwywszego punktu pokrycia dachu, o 
ile ustalenia dla terenów nie stanowią inacze–; 

5) ”oza zasadami usytuowania budyn—u o—re`lo-
nymi w przepisach odrębnych, do”uszcza się 
sytuowanie budyn—u zwróconego `cianą bez 
otworów o—iennych lub drzwiowych w stronę 
granicy z sąsiednią dziaJ—ą budowlaną w odle-
gJo`ci 1,5 m od te– granicy lub bez”o`rednio 
przy tej granicy; 

6) nie do”uszcza się no`ni—ów re—lamowych na 
terenach 3WS/1, 3WS/2, 4WS/1, 4WS/2, 
5ZP, 6ZP/1, 6ZP/2, 6ZP/3; 

7) na terenach 1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3  
i 2MW no`ni—i re—lamowe do”uszcza się wy-
Jącznie na `cianach —ondygnac–i ”arterowe– 
budyn—ów, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) no`ni—i re—lamowe i re—lamy nie mogą ”rzesJa-
niać o—ien; 

9) na terenach 2KDZ, 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3 
i 3KDD/4 powierzchnia e—s”ozycy–na no`ni—ów 
reklamowych nie mowe być wię—szą niw 4 m²; 

10) na terenach, o —tórych mowa w ”—t 9, mini-
malna odlegJo`ć ”omiędzy wolno sto–ącymi 
no`ni—ami re—lamowymi nie mowe być mnie–sza 
niw 30 m. 

§ 6 

Obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące 
ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a i krajobrazu 
oraz ochrony przyrody: 
1) na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązu–e urządzenie zieleni; 
2) zgodnie z ”rze”isami dotyczącymi ochrony `ro-

dowiska w zakresie ochrony ”rzed haJasem te-
reny oznaczone na rysunku planu symbolami 
1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 2MW oraz 
wydzielenia wewnętrzne (Ś1) i (D2) na terenie 
3WS/1 nalewą do terenów w strefie `ródmiej-
skiej miast powywe– 100 tysięcy miesz—aLcówŁ 

§ 7 

1. Obe–mu–e się ochroną —onserwators—ą nastę”u-
–ące obie—ty: 
1) Par— Śębowy, w tym ”ar—owe tereny re—re-

acyjne Jahnwiese ｦ Spielwiese, obe–mu–ący 
caJy teren 6źPł3; 

2) schron ”rzeciwlotniczy z II wo–ny `wiatowe– 
zna–du–ący się w Par—u Śębowym na terenie 
6ZP/3; 

3) stanowis—a dziaJ ”rzeciwlotniczych zna–du–ą-
ce się w Par—u Śębowym na terenie 6ZP/3; 

4) basen ”osto–owy, będący zimowiskiem ba-
re—, zna–du–ący się na terenie 4WS/2; 

5) ”ozostaJo`ci zes”oJu Portu Po”owice: 
a) basen ”ortowy zna–du–ący się na terenach 

3WS/1 i 3WS/2, 
b) budynek mieszkalny oznaczony na rysun-

ku planu, zna–du–ący się na terenie  
1MW-U/2, 

c) nadrzeczne wywrotnice kolejowe ozna-
czone na rysunku planu, zna–du–ące się na 
terenie 4WS/1. 

2. Przedmiotem ochrony w ramach: 
1) obie—tu, o —tórym mowa w ustŁ 1 ”—t 1, –est 

u—Jad ”rzestrzenny terenu historycznych te-
renów re—reacy–nych Jahnwiese ｦ Spielwiese 
na obszarze historycznej zieleni parkowej; 

2) obie—tów, o —tórych mowa w ustŁ 1 ”—t 4  
i ust. 1 pkt 5 lit. a, jest przebieg linii brzego-
we– oraz gJębo—o`ć basenów umowliwia–ąca 
weglugę; 

3) obie—tu, o —tórym mowa w ustŁ 1 ”—t 5 litŁ b, 
są gabaryty, elewac–e oraz —sztaJt dachu. 

3. Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem ustala się 
strefę ochrony —onserwators—ie–, w —tóre– ”rzed-
miotem ochrony są obie—ty wymienione w ust. 1. 

4. Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem ustala się 
strefę ochrony —onserwators—ie– zabyt—ów ar-
cheologicznych, w —tórej przedmiotem ochrony 
są obie—ty archeologiczne oznaczone na rysun—u 
planu: 
1) stanowisko nr 13/133/79-28 AZP (10-

archiwalia) ｦ cmentarzysko caJo”alne; 
2) stanowisko nr 10/130/79-28 AZP ﾀ `lad 

osadniczy —ultury Juwyckiej i z ”óunego `re-
dniowiecza; 

3) stanowisko nr 7 archiwalia ﾀ grodzisko z 
wczesnego `redniowiecza; 

4) stanowisko nr 3/16/79-28 AZP ﾀ punkt 
osadniczy z neolitu, e”o—i brązu oraz kultury 
Juwyckiej i przeworskiej. 

5. W strefie, o —tóre– mowa w ustŁ 4, obowiązu–ą 
nastę”u–ące ustalenia: 
1) prowadzenie prac ziemnych nalewy opiniować 

z wJa`ciwymi sJuwbami ochrony zabyt—ów; 
2) podczas prac ziemnych na terenie stanowisk 

archeologicznych, oraz w ”rzy”ad—u od—ryć 
zabyt—ów archeologicznych na ”ozostaJym 
obszarze, nalewy ”rze”rowadzić badania ar-
cheologiczne za pozwoleniem wJa`ciwych 
sJuwb ochrony zabyt—ówŁ 

§ 8 

Wyznacza się granice obszarów rehabilitac–i ”ar—ów 
towsame z liniami rozgranicza–ącymi terenów 6źPł1, 
6ZP/2 i 6ZP/3. 
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§ 9 

Wyznacza się granice obszarów wymaga–ących 
”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i towsame z liniami 
rozgranicza–ącymi terenów 1MW-U/1, 1MW-U/2, 
1MW-U/3, 2MW, 3WS/1, 3WS/2 i 4WS/2. 

§ 10 

Obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące scala-
nia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) do”uszcza się ”odziaJy oraz scalanie i ”odziaJ 

nieruchomo`ci, z zastrzeweniem ust. 2; 
2) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mowe być 

mniejsza niw 2 m2. 

§ 11 

Obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące ”ar-
—owania ”o–azdów: 
1) obowiązu–ą mie–sca ”osto–owe dla samochodów 

osobowych towarzyszące ”oszczególnym —ate-
goriom przeznaczenia terenu co najmniej w licz-
bie ustalone– zgodnie z nastę”u–ącymi ws—auni-
kami: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

ｦ 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 
b) dla handlu detalicznego maJo”owierzchnio-

wego A i handlu detalicznego maJo”o-
wierzchniowego B ｦ 25 miejsc postojowych 
na 1000 m² ”owierzchni s”rzedawy, 

c) dla widowis—owych obie—tów —ultury ｦ  
20 miejsc postojowych na 100 miejsc dla 
widzów, 

d) dla obie—tów u”owszechniania —ultury, wy-
staw i ekspozycji ｦ 10 miejsc postojowych 
na 1000 m² ”owierzchni uwytkowej, 

e) dla wJob—ów i edu—ac–i ｦ 2 miejsca postojowe 
na 1 oddziaJ, 

f) dla uczelni wywszych ｦ 15 miejsc postojo-
wych na 100 stanowisk pracy i miejsc dla 
studentów, 

g) dla obie—tów nau—owych i badawczych ｦ 20 
miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy, 

h) dla gastronomii i rozrywki ｦ 15 miejsc posto-
–owych na 1000 m² powierzchni uwytkowej, 

i) dla biur ｦ 25 mie–sc ”osto–owych na 1000 m² 
powierzchni uwytkowej, 

j) dla hoteli ｦ 50 miejsc postojowych na 100 
jednostek mieszkalnych, 

k) dla obie—tów —sztaJcenia dodatkowego ｦ 10 
miejsc postojowych na 1000 m² ”owierzchni 
uwytkowej, 

l) dla poradni i pracowni medycznych ｦ 15 
miejsc postojowych na 1000 m² ”owierzchni 
uwytkowej; 

2) mie–sca ”osto–owe, o —tórych mowa w ”—t 1, 
nalewy usytuować na fragmencie dziaJ—i budow-
lane– zna–du–ące– się na terenie, na —tóre– usytu-
owany –est obie—t, —tóremu te mie–sca towarzy-
szą; 

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

§ 12 

Obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia w za—resie infra-
struktury technicznej: 
1) do”uszcza się infrastru—turę techniczną; 

2) zao”atrzenie w wodę do”uszcza się wyJącznie z 
sieci wodociągowe–; 

3) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do”uszcza 
się wyJącznie siecią —analizacy–ną; 

4) sieci uzbro–enia technicznego do”uszcza się wy-
Jącznie –a—o ”odziemne. 

§ 13 

Nastę”u–ące tereny zna–du–ą się na obszarze bez”o-
`redniego zagrowenia ”owodzią: 4WSł1, czę`ć te-
renu 4WSł2 ”omiędzy linią brzegu a wyso—im brze-
giem, wJączonym w trasę waJu ”rzeciw”owodzio-
wego, 3WS/1, 3WS/2, 5ZP oraz czę`ć terenu 
1MW-U/1. 

§ 14 

Nastę”u–ące tereny ustala się –a—o obszary ”rzezna-
czone na cele publiczne: 
1KSWI, 2KDZ, 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3, 
3KDD/4, 4KDPR, 3WS/2, 5ZP, 6ZP/1, 6ZP/2, 
6ZP/3, 7E. 

§ 15 

O—re`la się wyso—o`ć staw—i ”rocentowe–, na ”od-
stawie —tóre– ustala się o”Jatę, o —tórej mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla: 
1) terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbo-

lami 1KSWI, 2KDZ, 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3, 
3KDD/4, 4KDPR, 3WS/2, 5ZP, 6ZP/1, 6ZP/2, 
6ZP/3, 7E na 0,1%; 

2) ”ozostaJych terenów na 3%Ł 

R o z d z i a J   3 

Ustalenia dla terenów 

§ 16 

1. Śla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) usJugi; 
2) handel detaliczny maJo”owierzchniowy B; 
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
4) kultura; 
5) o”ie—a zdrowotna i s”oJeczna; 
6) edukacja; 
7) obie—ty —sztaJcenia dodat—owego; 
8) nauka i szkolnictwo wywsze; 
9) miesz—ania towarzyszące; 

10) ”olic–a i sJuwby ochrony; 
11) telekomunikacja; 
12) infrastruktura drogowa; 
13) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
14) wytwarzanie energii cieplnej; 
15) bulwary spacerowe; 
16) wody powierzchniowe; 
17) budowle przeciwpowodziowe; 
18) marina. 

2. Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1, obowią-
zu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące —sztaJto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 

rysunku planu symbolem (E) nie dopuszcza 
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się budyn—ów, w —tórych zna–du–ą się miesz-
kania; 

2) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem (A) wymiar pionowy 
budynku lub budowli przekrytej dachem, mie-
rzony od poziomu terenu do najwywszego 
punktu pokrycia dachu nie mowe być wię—szy 
niw 20 m; 

3) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem (B) wymiar pionowy 
budynku lub budowli przekrytej dachem, mie-
rzony od poziomu terenu do najwywszego 
punktu pokrycia dachu nie mowe być wię—szy 
niw 39 m; 

4) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem (C) wymiar pionowy 
budynku lub budowli przekrytej dachem, mie-
rzony od poziomu terenu do najwywszego 
punktu pokrycia dachu nie mowe być wię—szy 
niw 45 m; 

5) w strefie warunkowego dopuszczenia lokali-
zacji zabudowy, wyznaczonej na rysunku 
”lanu, do”uszcza się zabudowę wyJącznie 
poza obszarem bez”o`redniego zagrowenia 
powodzią; 

6) marinę do”uszcza się wyJącznie na terenie 
1MW-U/1; 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co na–mnie– 30% powierzchni dziaJ-
ki budowlanej. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1, obowią-
zu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu 1MW-Uł1 do”uszcza się 

wyJącznie od terenów 3KŚŚł2 i 3KDD/3, do-
–azd do wydzielenia wewnętrznego (ś) na te-
renie 1MW-U/1 do”uszcza się równiew od uli-
cy Wejherowskiej; 

2) dojazd do terenu 1MW-Uł2 do”uszcza się 
wyJącznie od terenów 3KŚŚł2 i 3KDD/3; 

3) dojazd do terenu 1MW-Uł3 do”uszcza się 
wyJącznie od terenów 3KŚŚł2 i 3KDD/4; 

4) obowiązu–e ciąg ”ieszo-rowerowy, Jączący 
tereny 6ZP/2 i 6ZP/3 ”rzebiega–ący w stre-
fach obowiąz—owe– lo—alizac–i ciągu ”ieszo- 
-rowerowego, wyznaczonych na rysunku pla-
nu, oraz przez teren 3KDD/3; 

5) obowiązu–e ciąg ”ieszo-rowerowy, Jączący 
tereny 4WS/1 i 6ZP/3 ”rzebiega–ący ”rzez te-
reny 1MW-U/1, 3KDD/3 i 1MW-U/2; 

6) obowiązu–e ciąg ”ieszo-rowerowy o szeroko-
`ci co na–mnie– 3 m ”rzebiega–ący ”rzez teren 
1MW-Uł1 wzdJuw granicy z terenem 3WS/1. 

§ 17 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MW, ustala się przeznaczenie: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
3) wytwarzanie energii cieplnej; 
4) telekomunikacja; 
5) infrastruktura drogowa. 

2. Śla terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, ”o-
wierzchnia terenu biologicznie czynna musi sta-

nowić co na–mnie– 30% ”owierzchni dziaJ—i bu-
dowlanej. 

3. Śo–azd do terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
do”uszcza się wyJącznie od terenu 3KDD/2 po-
przez teren 6ZP/3 w granicach wydzielenia we-
wnętrznego (F). 

§ 18 

1. Śla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 3WS/1 i 3WS/2, ustala się ”rzezna-
czenie: 

1) wody powierzchniowe; 
2) bulwary spacerowe; 
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
4) usJugi; 
5) handel detaliczny maJo”owierzchniowy B; 
6) o”ie—a zdrowotna i s”oJeczna; 
7) telekomunikacja; 
8) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
9) obiekty do parkowania; 

10) marina. 
2. Na terenach, o —tórym mowa w ustŁ 1, obowią-

zu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące u—sztaJto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) obiekty, o przeznaczeniu: zabudowa miesz-

—aniowa wielorodzinna, usJugi, handel deta-
liczny maJo”owierzchniowy B, o”ie—a zdro-
wotna i s”oJeczna, urządzenia infrastru—tury 
technicznej i obiekty do parkowania, dopusz-
cza się wyJącznie w wydzieleniach we-
wnętrznych oznaczonych na rysun—u planu 
symbolami (D1) i (D2); 

2) w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami (D1) i (D2) wy-
miar pionowy budynku, mierzony od poziomu 
górne– —rawędzi s—ar”y ”rzy granicach wy-
dzielenia wewnętrznego (Ś1) do najwywszego 
punktu pokrycia dachu nie mowe być wię—szy 
niw 80 m; 

3) w wydzieleniu wewnętrznym (Ś2) dopuszcza 
się wyJącznie czę`ci budyn—ów usytuowa-
nych w wydzieleniu wewnętrznym (Ś1) 
nadwieszone co najmniej 4 m ponad lustrem 
wody basenu; 

4) wymiar ”ionowy anteny wraz z —onstru—c–ą 
ws”orczą zamocowaną na budynku, o któ-
rym mowa w pkt 2, mierzony od poziomu 
dachu tego budynku do jego najwywszego 
punktu nie mowe być wię—szy niw 10 m; 

5) do”uszcza się mosty, —Jad—i i ”omosty; 
6) szero—o`ć otwarcia urządzenia ”rzeciw”owo-

dziowego, umowliwia–ącego w”Jywanie obiek-
tów ”Jywa–ących do terenów 3WSł1  
i 3WS/2, nie mowe być mnie–sza niw 6,5 m. 

§ 19 

1. Śla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 4WS/1 i 4WS/2, ustala się ”rzezna-
czenie: 

1) wody powierzchniowe; 
2) porty rzeczne; 
3) linie kolejowe; 
4) telekomunikacja; 
5) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
6) wytwarzanie energii cieplnej; 
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7) stacje paliw, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 1; 
8) obiekty do parkowania; 
9) drogi wewnętrzne; 

10) bulwary spacerowe; 
11) marina; 
12) usJugi; 
13) sport, wypoczynek i parki, z zastrzeweniem 

ust. 2 pkt 2. 
2. W ramach przeznaczenia: 

1) stac–e ”aliw, do”uszcza się wyJącznie stac–e 
”aliw dla obie—tów ”Jywa–ących; 

2) sport, wypoczynek i parki nie dopuszcza się 
zieleni parkowej. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1, obowią-
zu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące u—sztaJto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia sprzedawy jednego obiektu o 

przeznaczeniu handel detaliczny maJo”o-
wierzchniowy A nie mowe ”rze—raczać 200 m²; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu 
do najwywszego punktu pokrycia dachu nie 
mowe być wię—szy niw 12 m; 

3) dla dziaJe— budowlanych obie—tów usJug i 
obie—tów —sztaJcenia dodatkowego: 
a) udziaJ ”owierzchni obszaru zabudowanego 

w ”owierzchni dziaJ—i budowlanej nie mo-
we być wię—szy niw 60%; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
musi stanowić co na–mnie– 15% po-
wierzchni dziaJ—i budowlane–; 

4) na terenie 4WSł1 wzdJuw ”oJudniowego 
brzegu rzeki od granicy terenu 3WS/2 do 
wschodnie– granicy ”lanu obowiązu–e bulwar 
spacerowy ”oJączony z ciągami ”ieszymi bie-
gnącymi wzdJuw rzeki po wschodniej stronie 
mostu kolejowego. 

§ 20 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5ZP, ustala się przeznaczenie: 
1) Ją—i re—reacy–ne; 
2) marina; 
3) terenowe urządzenia s”ortowe; 
4) bulwary spacerowe; 
5) budowle przeciwpowodziowe; 
6) telekomunikacja; 
7) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
8) obiekty do parkowania. 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ustŁ 1, obowiązu-
–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące u—sztaJtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu 
do najwywszego punktu pokrycia dachu nie 
mowe być wię—szy niw 6 m; 

2) wzdJuw brzegu rzeki od granicy obszaru obję-
tego planem do zachodniej linii rozgraniczają-
ce– terenu 3WSł2 obowiązu–e bulwar s”ace-
rowy ”oJączony z ciągami ”ieszymi biegną-
cymi wzdJuw rzeki po zachodniej stronie Mo-
stu Milenijnego. 

§ 21 

1. Śla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 6ZP/1, 6ZP/2 i 6ZP/3, ustala się 
przeznaczenie, z zastrzeweniem ust. 2: 

1) zieleL ”ar—owa; 
2) place zabaw; 
3) terenowe urządzenia s”ortowe; 
4) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
5) infrastruktura drogowa. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 6ZP/3, w granicach wydzielenia we-
wnętrznego, oznaczonego na rysun—u ”lanu 
symbolem (F), obowiązu–e ustalenie dotyczące 
zagospodarowania terenu ﾀ obiekty do parko-
wania do”uszcza się wyJącznie –a—o ”ar—ingi te-
renowe otwarte. 

3. Śrogi wewnętrzne do”uszcza się wyJącznie na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
6źPł3 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem (F). 

§ 22 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7ś, ustala się przeznaczenie: 
1) gJówne ”un—ty zasilania w energię ele—tryczną; 
2) stacje transformatorowe; 
3) telekomunikacja; 
4) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
5) obiekty do parkowania. 

2. Śo–azd do terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
do”uszcza się wyJącznie od terenu 3KDD/2. 

§ 23 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KSWI, ustala się przeznaczenie: 
1) węzeJ integracy–ny; 
2) telekomunikacja; 
3) urządzenia infrastru—tury techniczne–; 
4) skwery; 
5) place zabaw. 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ustŁ 1, wymiar 
pionowy budynku lub budowli przekrytej da-
chem, mierzony od poziomu terenu do najwyw-
szego punktu pokrycia dachu nie mowe być 
wię—szy niw 35 m. 

3. Śo–azd do terenu, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
do”uszcza się wyJącznie od terenów 3KŚŚł2, 
3KDD/4 i 2KDZ. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KŚź ustala się przeznaczenie: 
1) ulica; 
2) urządzenia tele—omuni—acy–neŁ 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ustŁ 1, obowiązu-
–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące zagos”oda-
rowania terenu: 
1) obowiązu–e ulica —lasy zbiorcze–; 
2) obowiązu–e obustronny chodni—; 
3) obowiązu–e trasa rowerowa; 
4) obowiązu–e torowis—o tramwa–oweŁ 

§ 25 

1. Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3 i 3KDD/4 
ustala się ”rzeznaczenie: 
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1) ulica; 
2) ciągi ”ieszo-rowerowe; 
3) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1, obowią-
zu–ą nastę”u–ące ustalenia dotyczące zagos”oda-
rowania terenu: 
1) obowiązu–e ulica —lasy do–azdowe–; 
2) obowiązu–ą chodni—iŁ 

§ 26 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4KDPR ustala się przeznaczenie ﾀ ciąg ”ieszo- 
-rowerowy. 

R o z d z i a J   4 

Prze”isy koLcowe 

§ 27 

Traci moc uchwaJa nr LI/754/98 Rady Miejskiej 
WrocJawia z dnia 24 —wietnia 1998 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu osiedlowego o`rod—a 
usJugowo-handlowego przy ul. Wejherowskiej we 

WrocJawiu oraz zmiany mie–scowego ”lanu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego miasta Wro-
cJawia w za—resie o”racowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. 
Śolno`ląs—iego Nr 7, ”ozŁ 69) na obszarze ob–ętym 
planem. 

§ 28 

Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi 
WrocJawiaŁ 

§ 29 

UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od 
dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–e-
wództwa Śolno`ląs—iegoŁ 
 
 

WICśPRźśWOŚNICźĄCŹ 
RADY MIEJSKIEJ 

 
PIOTR KUCźŹKSKI 

___________________ 
1) źmiany te—stu –ednolitego wymienione– ustawy zostaJy ogJoszone w: ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 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) źmiany wymienione– ustawy zostaJy ogJoszone w: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492, z 2005 rŁ 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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źaJącznik nr ń do uchwaJy Rady Miejskiej 
WrocJawia nr XXXIIIłńń3ńłŃ9 z dnia  
23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 
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źaJącznik nr 2 do uchwaJy Rady Miejskiej 
WrocJawia nr XXXIIIłńń3ńłŃ9 z dnia  
23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 

 
 

Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

WrocJawia 
 
 

Rada Mie–s—a WrocJawia stwierdza zgodno`ć mie–scowego ”lanu zagos”odarowania prze-
strzennego re–onu Portu Po”owice i Par—u Śębowego z ustaleniami Studium uwarunko-
waL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego WrocJawia ”rzy–ętego uchwaJą nr 
LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 ro—u (Biuletyn Urzędowy Rady Mie–s—ie– WrocJawia Nr 8, 
poz. 253). 

 
 
 

źaJącznik nr 3 do uchwaJy Rady Miejskiej 
WrocJawia nr XXXIIIłńń3ńłŃ9 z dnia  
23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 

 
 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu 
 
 

Rada Mie–s—a WrocJawia nie uwzględnia uwagi do ”ro–e—tu mie–scowego ”lanu zagospo-
darowania ”rzestrzennego re–onu Portu Po”owice i Par—u Śębowego wniesionej przez 
Aleksandra Czarnego pismem w dniu 6 marca 2009 r.  

Rada Mie–s—a WrocJawia nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania ”rzestrzennego re–onu Portu Po”owice i Par—u Śębowego wniesionej przez 
Marka Nowa—a ”ismem w dniu 9 marca 2009 rŁ, w czę`ci dotyczące–: 

1) ustalenia zakazu grodzenia terenu; 
2) wyznaczenia sz”alerów drzew na terenie 1MW-Uł1 wzdJuw granicy z wydzieleniem 

wewnętrznym (ś), –a—o Jączni—a ”omiędzy terenami 6źPł2 i 5źP oraz w formie Jącz-
ni—a między terenami 6źPł2 i 6źPł3, w granicach obowiąz—owe– lo—alizac–i ciągu ”ie-
szo-rowerowego; 

3) wyznaczenia na rysunku planu wszyst—ich lub wybranych dróg wewnętrznych albo 
ustalenie zasad sytuowania tych dróg; 

4) ustalenia minimalne– szero—o`ci dróg wewnętrznych; 
5) ustalenia za—azu sytuowania urządzeL, w tym stac–i bazowych telefonii —omór—owe–, 

anten i masztów na dachach budyn—ów i budowli o wyso—o`ci mnie–sze– niw 30 m; 
6) w”rowadzenia na—azu sytuowania ”un—tów zbiór—i od”adów w kondygnacji pod-

ziemne– budyn—ów w caJo`ci lub w czę`ci z ”rzeznaczeniem na zabudowę miesz—a-
niową wielorodzinną, –e`li ta—a wystę”u–e w budyn—u lub w”rowadzenia ograniczeL 
sytuowania nadziemnych ”un—tów zbiór—i od”adów w sąsiedztwie terenów 2KŚź, 
5źP, 6źPł2, 6źPł3, 4WSł1 oraz ulic —lasy do–azdowe– i dróg wewnętrznych; 

7) w”rowadzenia w ”aragrafie 5 za—azu no`ni—ów re—lamowych w odlegJo`ci mniejszej 
niw 30 m od linii rozgranicza–ące– terenu 2KŚź lub w”rowadzenia inne– odlegJo`ci mi-
nimalnej; 

8) wprowadzenia w paragrafie 5 ograniczenia powierzchni ekspozycyjnej no`ni—ów re-
—lamowych do 6 m²; 

9) ustalenia zasad do”uszczalnego sytuowania budyn—ów miesz—alnych i innych prze-
znaczeL narawonych na ”onadnormatywny ”oziom haJasu, –edna— bez uwzględniania 
redu—c–i uciąwliwo`ci w formie e—ranów akustycznych; 

10) ustalenia wymagaL, —tóre ”owinny s”eJniać ciągi ”ieszo-rowerowe; 
11) ustalenia minimalnej dopuszczalnej wyso—o`ci budyn—ów; 
12) wy—re`lenia sz”itali z gru”y —ategorii ”rzeznaczenia o”ie—a zdrowotna i s”oJeczna lub 

ustalenie maksymalnej powierzchni uwytkowej dla takich obie—tów; 
13) ustalenia na terenie 1MW-Uł1 obowiąz—owe– minimalne– ”owierzchni uwytkowej 

miesz—aL w kawdym z budyn—ów zabudowy miesz—aniowe– wielorodzinne–, w —tórych 
wystę”u–ą inne ”rzeznaczenia; 

14) niedo”uszczenia w wydzieleniu wewnętrznym (ś) na terenie 1MW-U/1 budyn—ów  
o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, opieka zdrowotna i s”oJeczna, 
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edu—ac–a, obie—ty —sztaJcenia dodatkowego, nauka i szkolnictwo wywsze oraz miesz-
—ania towarzyszące; 

15) niedo”uszczenia w wydzieleniach wewnętrznych (B) i (C) na terenie 1MW-U/3 bu-
dyn—ów o ”rzeznaczeniu zabudowa miesz—aniowa wielorodzinna, opieka zdrowotna i 
s”oJeczna, edu—ac–a, obie—ty —sztaJcenia dodat—owego, nau—a i sz—olnictwo wywsze 
oraz mieszkania towarzyszące; 

16) ustalenia nakazu przeznaczenia ostatniej kondygnacji budynku w wydzieleniu we-
wnętrznym (Ś1) na terenie 3WS/1 dla funkcji ogólnodostę”ne–, ta—ie– –a— taras wido-
kowy czy restauracja; 

17) usunięcia z terenów 4WSł1 i 4WSł2 gru” —ategorii ”rzeznaczenia marina i usJugi; 
18) obniwenia na terenie 1KWSI do”uszczalne– wyso—o`ci budyn—u, ustalenia dla niego 

zasad doboru materiaJów elewacyjnych oraz wykorzystania na elewac–ach ”nączy, 
uzu”eJnienia ”rzeznaczeL o handel detaliczny maJo”owierzchniowy A z obie—tami o 
powierzchni sprzedawy do 50 m², gastronomię, drobne usJugi rozryw—i, obie—ty u”o-
wszechniania kultury i usJugi drobne oraz obie—ty do parkowania. 

 
 
 
 

źaJącznik nr 4 do uchwaJy Rady Miejskiej 
WrocJawia nr XXXIIIłńń3ńłŃ9 z dnia  
23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 
 
 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  
                          zgodnie z przepisami o finansach publicznych  
 
 
Inwestyc–e z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
będą finansowane z budwetu gminy, w tym ze `rod—ów ”ozys—iwanych z funduszy Unii 
Europejskiej, a takwe ze `rod—ów zewnętrznychŁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2052 

UCHWAIA RAŚŹ MIśJSKIśJ WROCIAWIA 

NR XXXIII/1132/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy Rady Miejskiej WrocJawia nr VIłń28łŃ7  
w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie WrocJawia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ1)) 
Rada Miejska WrocJawia uchwala, co nastę”u–e: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VIł128ł07 Rady Mie–s—ie– WrocJawia 
z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie nadawania 
nazw ulicom, ”lacom i ”ar—om na terenie WrocJa-
wia (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 108, poz. 1408) 
wprowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1) w § 4 w ustŁ 2 doda–e się ”—t 3 w brzmieniu: 
ｭ3) ”ro”ozyc–e nazw zawarte w re–estrze, o —tó-
rym mowa w § 4a ustŁ 1Łｬ; 

2) ”o § 4 doda–e się § 4a w brzmieniu: 
ｭ§ 4aŁ  
1. Tworzy się re–estr nazw ulic, ”laców, ”ar—ów 

stanowiący ewidenc–ę ”ro”ozyc–i zgJaszanych 


