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UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 
NR 234/XL/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach obszar
 planistyczny „A” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Pie-
chowice nr 170/XXXI/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach, ze zmianami, 
po stwierdzeniu zgodności przyjćtych rozwiązań z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piechowice, Rada Miasta Piechowice uchwala, co nastćpuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów 
w Piechowicach obszar planistyczny „A”. 

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 1:2000,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 − 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. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

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

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania − usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5 rubryka A 
oraz rysunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B 
oraz rysunek planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego oraz zasad kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaŝni-
ków kształtowania i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linii za-
budowy, gabarytów obiektów, wskaŝników in-
tensywności zabudowy oraz wymagań doty-

czących zastosowania szczególnych rozwiązań 
architektonicznych i przestrzennych − ustale-
nia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka C oraz 
rysunek planu, 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych – ustalenia w 
tym zakresie zawiera § 5, rubryka D oraz rysu-
nek planu, 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 5, rubryka E oraz rysunek planu, 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 5, rubryki B, C i D, 

7) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, 
rubryka F, 

8) wymagań wynikających z kształtowania prze-
strzeni publicznych − ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 5 rubryka C, § 6 oraz rysunek planu, 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 7 oraz rysunek pla-
nu, 

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 8. 

§ 3 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
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1) planie − należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego jed-
nostki strukturalnej Piastów w Piechowicach, 
obszar planistyczny „A”; 

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. W 
przypadku etapowania inwestycji obiekty 
przeznaczenia uzupełniającego nie mogą być 
realizowane w pierwszym etapie bez obiektów 
przeznaczenia podstawowego;  

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
odrćbniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym i nu-
merem; 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny, 
tożsamą z granicą istniejącego lub projekto-
wanego podziału geodezyjnego, której prze-
bieg oznaczony na rysunku planu ma charak-
ter wiążący i nie może ulegać przesunićciu; 

6) orientacyjnej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny, 
tożsamą z granicą istniejącego lub projekto-
wanego podziału geodezyjnego, której prze-
bieg określony na rysunku planu może podle-
gać modyfikacjom. O ile ustalenia szczegóło-
we nie stanowią inaczej, orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą być przesuwane w za-
kresie 5,00 m, jednak pod warunkiem, że nie 
spowoduje to naruszenia ustaleń dotyczących 
minimalnej szerokości ciągów komunikacyj-
nych. O ile przepisy szczegółowe i indywidu-
alne nie stanowią inaczej, przesunićcie orien-
tacyjnej linii rozgraniczającej powoduje rów-
noczesne odpowiednie przesunićcie linii za-
budowy wyznaczonych w sąsiedztwie tej linii; 

7) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć ogólnodostćpne tereny o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkań-
ców; 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linić, wzdłuż której wymaga sić  
usytuowania budynku. O ile ustalenia szcze-
gółowe nie stanowią inaczej przekroczenie 
obowiązującej linii zabudowy elementami wy-
stroju elewacji jest dopuszczalne w zakresie 
maksimum. 1,5 m i na długości maks. 25% 
ściany sytuowanej wzdłuż obowiązującej linii 
zabudowy. Obowiązujące linie zabudowy nie 
dotyczą obiektów gospodarczych i garaży; w 
przypadku przesunićcia linii projektowanego 
podziału na działki, linie zabudowy dochodzą-
ce do projektowanych linii podziału ulegają 
analogicznemu wydłużeniu lub skróceniu; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku, za 
wyjątkiem dopuszczeń analogicznych jak dla 
obowiązującej linii zabudowy oraz ustaleń 
szczegółowych. Na terenach, na których usy-
tuowanie zabudowy regulują nieprzekraczalne 
linie zabudowy, a ustalenia szczegółowe i in-
dywidualne dopuszczają lokalizacjć garaży 
i obiektów gospodarczych i nie określają do-
datkowych wymagań, obiekty te należy sytu-
ować za linią zabudowy wyznaczoną lokaliza-
cją budynku przeznaczenia podstawowego; w 
przypadku przesunićcia linii projektowanego 
podziału na działki, linie zabudowy dochodzą-
ce do projektowanych linii podziału ulegają 
analogicznemu wydłużeniu lub skróceniu;  

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy z wymogiem 
równoległości zabudowy – należy przez to ro-
zumieć linić, która wprowadza wymagania 
analogiczne jak nieprzekraczalna linia zabu-
dowy i dodatkowo ustala, że kierunek ściany 
budynku sytuowanej od strony tej linii ma być 
do niej równoległy;   

11) zabudowie do zachowania − należy przez to 
rozumieć oznaczone na rysunku planu obiek-
ty, wobec których plan akceptuje trwałą adap-
tacjć w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej. Obiekty te mogą  także podle-
gać przebudowie, modernizacji bądŝ wymia-
nie zgodnie z ustalonymi w planie wymaga-
niami przestrzennymi; 

12) zabudowie do likwidacji – należy przez to ro-
zumieć obiekty kolidujące z ustaleniami planu, 
które winny ulec likwidacji w ramach realizacji 
planu. Wyklucza sić etapowanie inwestycji w 
sposób pozwalający na zachowanie zabudowy 
do likwidacji w poszczególnych rozpatrywa-
nych etapach; 

13) wskaźniku intensywności zabudowy − należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych w 
obrćbie działki do powierzchni tej działki. Je-
żeli plan ustala zakaz podziału terenu, wskaŝ-
nik intensywności zabudowy odnosi sić do ca-
łego terenu. Wyklucza sić etapowanie inwe-
stycji w sposób niespełniający wymagań do-
tyczących intensywności  zabudowy w po-
szczególnych rozpatrywanych etapach; 

14) wskaźniku zabudowy działki − należy przez to 
rozumieć: 
1) wartość stanowiącą stosunek powierzchni 

zabudowy stałych obiektów zlokalizowa-
nych w obrćbie działki do powierzchni tej 
działki, o ile wartość wskaŝnika podano w 
postaci ułamka dziesićtnego, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w m2, je-
żeli wartość wskaŝnika podano w postaci 
dwu- lub trzycyfrowej liczby całkowitej (lub 
dwóch liczbach określających przedział do-
puszczalnych wartości). 

Jeżeli plan ustala zakaz podziału terenu, 
wskaŝnik zabudowy działki odnosi sić do całe-
go terenu. Wyklucza sić etapowanie inwestycji 
w sposób niespełniający wymagań dotyczą-
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cych wskaŝnika zabudowy działki w poszcze-
gólnych rozpatrywanych etapach; 

15) wysokości zabudowy − należy przez to rozu-
mieć wysokość wyrażoną w ilości kondygnacji 
oraz w metrach, mierzoną w linii frontowej 
elewacji od średniej rzćdnej terenu (w odnie-
sieniu do gruntu rodzimego), o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej i odnoszącą 
sić do: 
1) kalenicy obiektu w wypadku dachu stro-

mego, 
2) pełnej wysokości obiektu w wypadku da-

chu płaskiego, 
Przekroczenie ustalonej wysokości zabudowy 
akcentami architektonicznymi jest dopusz-
czalne o maksimum 2,00 m; 

16) dachu symetrycznym − należy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia 
głównych połaci oraz kalenicy (kalenicach) 
biegnącej w osi (osiach) głównej bryły budyn-
ku; 

17) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący sić w zakresie określo-
nym w ustaleniach szczegółowych niniejszej 
uchwały, jednakowy dla poszczególnych ele-
mentów budynku; 

18) wymaganym układzie kalenicy – należy przez 
to rozumieć określony na rysunku planu kie-
runek przebiegu najdłuższego i zarazem naj-
wyżej położonego ciągłego odcinka kalenicy 
dachu; 

19) akcencie architektonicznym – należy przez to 
rozumieć rozwiązanie architektoniczne polega-
jące na zaakcentowaniu fragmentu bryły bu-
dynku przy zastosowaniu artystycznych środ-
ków wyrazu takich jak wysokość, kształt, detal 
architektoniczny, kolor itp. mające na celu 
wzbogacenie wrażeń estetycznych oraz zin-
dywidualizowanie przestrzeni zurbanizowanej; 

20) terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej − należy przez to rozumieć funkcjć te-
renów i obiektów pełniących, przeznaczonych 
bądŝ mogących pełnić funkcjć mieszkaniową 
o charakterze jednorodzinnym w rozumieniu 
przepisów szczególnych;  

21) terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – należy przez to rozumieć funkcjć te-
renów i obiektów pełniących, przeznaczonych 
bądŝ mogących pełnić funkcjć mieszkaniową 
o charakterze wielorodzinnym i mieszkalnic-
twa zbiorowego, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

22) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcjć terenów i obiektów służą-
cych działalności usługowej z zakresu poda-
nego w ustaleniach szczegółowych dla po-
szczególnych terenów;  

23) terenach działalności gospodarczej – należy 
przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów 
służących szeroko pojćtej działalności gospo-
darczej oraz usługom rzemiosła produkcyjne-
go; 

24) terenach usług sportu i rekreacji – należy 
przez to rozumieć tereny kubaturowych i tere-
nowych obiektów służących uprawianiu spor-

tu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce 
i krajoznawstwu;  

25) obszarze zorganizowanej działalności inwe-
stycyjnej – należy przez to rozumieć obszar, 
na którym warunkiem wprowadzenia nowej 
zabudowy jest opracowanie projektu zago-
spodarowania terenu, zgodnie z przepisami 
ustawy prawo Budowlane, obejmującego cały 
oznaczony na rysunku planu obszar;  

26) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane z grun-
tem urządzenia reklamowe i tablice informa-
cyjne, niepełniące równocześnie innych funk-
cji. 

§ 4 

1. 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 nu-
merami wyróżniającymi poszczególne te-
reny,  

4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji ele-
mentów układu komunikacji kołowej − 
funkcje i standardy techniczne dróg, ulic 
i ciągów pieszo-rowerowych oraz projek-
towane skrzyżowania z drogą krajową nr 3, 

5) oznaczenia wskazujące zabudowć do za-
chowania oraz istniejące budynki do likwi-
dacji z uwagi na kolizjć z ustaleniami planu, 

6) oznaczenia dotyczące kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów: 
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy z wy-

mogiem równoległości zabudowy, 
d) wymagany układ kalenic, 
e) projektowane akcenty architektoniczne, 

7) granice obszarów zorganizowanej działal-
ności inwestycyjnej, 

8) granice działek, z zastrzeżeniem ustaleń 
szczegółowych niniejszej uchwały, 

9) projektowane skrzyżowania z droga krajo-
wą nr 3, 

10) obszar do objćcia ochroną w formie użytku 
ekologicznego, 

11) obszar wyłączony z zabudowy zagrodowej, 
12) granica planu, rozumiana jako tożsama z 

przyległymi do niej liniami rozgraniczają-
cymi. 

2. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące: 
1) obiektów wskazanych do objćcia ochroną 

poprzez wpis do ewidencji zabytków, 
2) oznaczenia terenów i obiektów objćtych 

ochroną poprzez wpis do rejestru zabyt-
ków, 

3) cennych drzew wskazanych do objćcia 
ochroną, 
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4) granicy obszaru wskazanego do objćcia 
ochroną w formie użytku ekologicznego, 

5) stanowisk archeologicznych, 
6) proponowane usytuowanie zabudowy, 
mają charakter informacyjny i mogą podlegać 
modyfikacjom wynikającym z opracowań 
branżowych lub właściwych w ich przedmio-
cie decyzji administracyjnych. 

6. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące 
przebiegów magistralnych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym propozycje ich przełożenia, 

mogą podlegać modyfikacjom określonym w 
§ 7 niniejszej uchwały.  

7. Ustala sić kąt nachylenia linii podziału geode-
zyjnego wzglćdem linii rozgraniczających ulic 
w zakresie od 70o do 90o. 

R O Z D Z I A Ł   II 

§ 5 

Ustalenia szczegółowe dla terenów położonych 
w obszarze objćtym planem zawierają poniższe 
tabele. 
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§ 8 

Ustala sić stawkć procentową, służąca naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokości: 
0% − na terenach komunalnych i przeznaczonych 
pod układ komunikacyjny. 
30% − na pozostałych terenach. 

R O Z D Z I A Ł   3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9 

W przypadku zmiany nazw instytucji i organów 
wyszczególnionych w uchwale, odpowiednie usta-
lenia planu należy stosować do zmienionych nazw 

instytucji i organów wprowadzonych nowymi ak-
tami prawnymi. 

§ 10 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Piechowic. 

§ 11 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA 

 
HALINA WIECZOREK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miasta Piechowice nr 234/XL/09 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miasta Piechowice nr 234/XL/09 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
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