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UCHWAŁA NR XLIII/47/09 
 RADY MIASTA SZCZAWNA-ZDROJU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia 
inkasenta tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz  
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2001 r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,  
ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/02/07 Rady Miejskiej  
w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 stycznia 2007 r.  
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej  
w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 42, poz. 434) − § 2 ust. 1 
otrzymuje brzmienie: „Na inkasentów opłaty skar-
bowej wyznacza się Panią Annę Koła i Panią Zofię 
Wojtyńską zamieszkałe w Wałbrzychu.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szczawna-Zdroju.  

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Szczawnie-Zdroju.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Stanisław Borkusz 
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UCHWAŁA NR XLII/1310/09 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 3 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
Muchobór Wielki Przemysłowy 1 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 poźn. 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 późn. zm.2)) w związku z uchwałą  
nr LVI/3331/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
5 października 2006 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki 
Przemysłowy 1 we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy 
Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10, poz. 347) Rada 
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

Rozdział  I 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Przemy-
słowy 1 we Wrocławiu, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar ograniczony ulicami Ibn Siny 
Awicenny, Trawową i Krzemieniecką oraz linią 
kolejową, 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 dóbr kultury współczesnej;  

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych – ze wzglę-
du na brak takich terenów i obiektów;  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów – ze 
względu na brak potrzeby takiego zagospoda-
rowania;  

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

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów;  

6) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
− ze względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów;  

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych – ze względu na brak potrzeby wyzna-
czania takich terenów;  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/64516%5C3331ru04.pdf
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/64516%5C3331ru04.pdf
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8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych – ze względu na brak takich pomników 
oraz ich stref ochronnych.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

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 także kabiny telefoniczne i anteny 
oraz inne podobne obiekty;  

3)  kondygnacja naziemna – kondygnacja, której 
nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co 
najmniej z jednej strony budynku, znajduje się 
powyżej poziomu projektowanego lub urzą-
dzonego terenu, a także każda, 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, 
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, których zasięg może być ograni-
czony w ustaleniach planu;  

5)  nośnik reklamowy – budowla służąca rekla-
mie;  

6)  obiekt wbudowany w budynek – wyodrębnio-
na grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń 
stanowiąca całość funkcjonalną należącą do 
danej kategorii przeznaczenia i znajdująca się 
w budynku, którego co najmniej 70% po-
wierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia 
zaliczone do jednej, innej kategorii przezna-
czenia;  

7)  obszar zabudowany A – obszar zajęty przez 
rzut na powierzchnię terenu wszystkich kon-
dygnacji naziemnych budynku lub budynków 
w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;  

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 nie będące 
elementem pasa drogowego;  

10)  przeznaczenie terenu – obiekty, które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie;  

11)  teren – część obszaru objętego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
na symbolem;  

12)  trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpiecz-
ny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowe, 
ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w 
strefach ograniczonej prędkości, ulice w stre-
fach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz in-
ne podobne;  

13)  willa miejska – budynek mieszkalny wieloro-
dzinny, wolno stojący, o nie więcej niż jednej 
klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie 
większej niż 6;  

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 rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1)  granice obszaru objętego planem tożsame  

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych i granicami obsza-
rów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej;  

2)  linie rozgraniczające tereny;  
3)  symbole terenów;  
4)  granice wydzieleń wewnętrznych;  
5)  symbole wydzieleń wewnętrznych;  
6)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
7)  obiekty objęte ochroną konserwatorską na mo-

cy ustaleń planu;  
8)  obszar ochronny urządzenia ubezpieczenia lo-

tów.  
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik 
nr 2 do uchwały.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały.  

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 4 do uchwały.  

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu:  

1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-
leży przez to rozumieć jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków, wraz z obiektami towarzyszącymi, niena-
leżącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, w tym budynkami gospodarczymi;  

2)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – na-
leży przez to rozumieć budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierający więcej niż 2 miesz-
kania lub ich zespół, a także części budynków 
niemieszkalnych, w których znajdują się wię-
cej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu;  

3)  mieszkania towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć części budynków niemieszkalnych,  
w których znajdują się nie więcej niż 2 miesz-
kania;  

4)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – nale-
ży przez to rozumieć obiekty czasowego za-
mieszkiwania uczniów, studentów i pracowni-
ków, w tym internaty, bursy, domy studenckie 
i asystenckie, wraz z obiektami towarzyszący-
mi, a także obiekty do nich podobne, nienale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu;  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 8 – 570 – Poz. 143 

 

5)  zabudowa zamieszkiwania wspólnot religij-
nych – należy przez to rozumieć obiekty za-
mieszkiwania członków wspólnot religijnych, 
w tym klasztory i domy zakonne, domy księży, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

6)  handel detaliczny małopowierzchniowy A – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni sprze-
daży nie większej niż 400 m2, oraz punkty 
sprzedaży zakładów, gier losowych oraz lote-
ryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do innej 
kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem 
stacji paliw;  

7)  handel detaliczny małopowierzchniowy B – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m2 ale nie większej niż  
2000 m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;  

8)  gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące dzia-
łalności kateringowej, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

9)  rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, 
kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, krę-
gielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

10)  drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wró-
żek i astrologów, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

11)  obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

12)  wystawy i ekspozycje – należy przez to rozu-
mieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

13)  pracownie artystyczne – należy przez to rozu-
mieć pomieszczenia lub budynki wyspecjali-
zowane do potrzeb tworzenia utworów arty-
stycznych, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

14)  biura – należy przez to rozumieć budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działalność 
związaną z zarządzaniem, działaniem organi-
zacji, doradztwem, finansami, ubezpieczenia-
mi, projektowaniem, obsługą nieruchomości, 
wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem 

interesów, pracami badawczo–rozwojowymi, 
archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, 
reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług 
turystycznych poza udzielaniem noclegów, 
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, in-
formatyką, przygotowywaniem programów 
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem 
przesyłek, administracją, wymiarem sprawie-
dliwości, zarządzaniem obroną narodową, po-
licją, strażą pożarną i służbami ochrony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a także podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach należących do innych kategorii prze-
znaczenia terenu;  

15)  obiekty kongresowe i konferencyjne – należy 
przez to rozumieć obiekty kongresowe i konfe-
rencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi,  
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

16)  obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć 
budynki niemieszkalne zakwaterowania tury-
stycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, 
gospody, schroniska turystyczne, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

17)  usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, rymar-
skich, fotograficznych, introligatorskich, poli-
graficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-
skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 
pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punk-
ty napraw artykułów użytku osobistego i użyt-
ku domowego, studia wizażu i odchudzania, 
łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pral-
nie, punkty wynajmu i wypożyczania przed-
miotów ruchomych, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

18)  poradnie medyczne – należy przez to rozumieć 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, za-
kłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodaw-
stwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedycz-
ne, a także obiekty do nich podobne, nienale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

19)  pracownie medyczne – należy przez to rozu-
mieć pracownie diagnostyki medycznej, prote-
tyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie 
ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku 
kostnego, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

20)  żłobki;  
21)  obiekty pomocy społecznej – należy przez to 

rozumieć domy dziecka, domy seniora, domy 
pomocy społecznej, obiekty pogotowi opie-
kuńczych, schroniska dla bezdomnych, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

22)  obiekty lecznictwa zwierząt;  
23)  edukacja – należy przez to rozumieć przed-

szkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszą-
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cymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

24)  obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiekty, w których prowa-
dzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupeł-
niające, w tym kursy i szkolenia oraz działal-
ność wspomagająca proces nauczania, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, w tym szkoły, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

25)  obiekty naukowe i badawcze – należy przez to 
rozumieć obiekty, w których prowadzi się dzia-
łalność naukową lub badawczą, w tym labora-
toria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

26)  policja i służby ochrony – należy przez to ro-
zumieć obiekty policji, straży miejskiej, służb 
ochrony, w tym straży ochrony kolei, agencji 
ochrony, z wyjątkiem obiektów służących ich 
zarządzaniu, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

27)  straż pożarna – należy przez to rozumieć 
obiekty straży pożarnej z wyjątkiem obiektów 
zarządzania strażą pożarną;  

28)  obiekty wystawienniczo-targowe – należy 
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymi,  
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

29)  produkcja;  
30)  produkcja drobna – należy przez to rozumieć 

niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, 
lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne  
i tym podobne, w tym obiekty przystosowane 
do przyjmowania klientów, wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

31)  wytwarzanie energii elektrycznej;  
32)  wytwarzanie energii cieplnej;  
33)  pobór i uzdatnianie wody;  
34)  bazy budowlane i sprzętowe – należy przez to 

rozumieć obiekty do przechowywania i kon-
serwacji maszyn i sprzętu oraz przetwarzania 
materiałów budowlanych i gruzu, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

35)  magazyny i handel hurtowy – należy przez to 
rozumieć obiekty służące do składowania, sor-
towania, konfekcjonowania, sprzedaży hurto-
wej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towa-
rów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłą-
czeniem giełd towarowych, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu;  

36)  obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć 
obiekty służące obsłudze pojazdów, w tym 
myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty 
wymiany oleju, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

37)  naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć 
obiekty służące naprawie pojazdów, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu;  

38)  stacje paliw;  
39)  bazy transportowe – należy przez to rozumieć 

kompleksy obiektów do przechowywania  
i konserwacji pojazdów wraz z obiektami to-
warzyszącymi, w tym zajezdnie autobusowe  
i tramwajowe, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

40)  bazy logistyczne – należy przez to rozumieć 
obiekty służące do przeładunku towarów wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

41)  obiekty do parkowania;  
42)  lotniska;  
43)  telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną  
i radiową, w tym centrale telefoniczne i radio-
komunikacyjne, stacje bazowe telefonii ko-
mórkowej, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

44)  zieleń parkowa;  
45)  skwery;  
46)  place zabaw;  
47)  terenowe urządzenia sportowe – należy przez 

to rozumieć niekryte urządzenia do uprawia-
nia sportu, w tym kąpieliska i plaże, wraz  
z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do 
innej kategorii przeznaczenia terenu;  

48)  kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami 
towarzyszącymi, nienależącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

49)  wody powierzchniowe – należy przez to rozu-
mieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związa-
nymi z nimi obszarami, w tym służącymi do 
przeprowadzenia wód powodziowych, budow-
le hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży  
i bulwarów, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

50)  bocznice kolejowe;  
51)  ulice;  
52)  place;  
53)  drogi wewnętrzne;  
54)  ciągi piesze;  
55)  ciągi rowerowe;  
56)  ciągi pieszo-rowerowe;  
57)  stacje transformatorowe;  
58)  stacje gazowe;  
59)  urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

60)  urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,  
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  
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61)  urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu.  
2. Ustala się następujące grupy kategorii prze-

znaczenia terenu:  
1)  aktywność gospodarcza – grupa obejmuje ka-

tegorie:  
a)  produkcja,  
b)  produkcja drobna,  
c)  bazy budowlane i sprzętowe,  
d)  magazyny i handel hurtowy,  
e)  obsługa pojazdów,  
f)  naprawa pojazdów,  
g)  bazy transportowe,  
h)  obiekty wystawienniczo-targowe,  
i)  wytwarzanie energii elektrycznej,  
j)  wytwarzanie energii cieplnej,  
k)  pobór i uzdatnianie wody;  

2)  usługi I – grupa obejmuje kategorie:  
a)  handel detaliczny małopowierzchniowy A,  
b)  handel detaliczny małopowierzchniowy B,  
c)  gastronomia,  
d)  biura,  
e)  obiekty kongresowe i konferencyjne;  

3)  usługi II – grupa obejmuje kategorie:  
a)  wystawy i ekspozycje,  
b)  pracownie artystyczne,  
c)  usługi drobne;  

4)  usługi edukacji – grupa obejmuje kategorie:  
a)  obiekty kształcenia dodatkowego,  
b)  edukacja,  
c)  obiekty upowszechniania kultury;  

5)  sport i rekreacja – grupa obejmuje kategorie:  
a)  zieleń parkowa,  
b)  skwery,  
c)  place zabaw,  
d)  terenowe urządzenia sportowe,  
e)  kryte urządzenia sportowe;  

6)  infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kate-
gorie:  
a)  obiekty do parkowania,  
b)  drogi wewnętrzne,  
c)  ciągi piesze,  
d)  ciągi rowerowe,  
e)  ciągi pieszo-rowerowe;  

7)  urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 
obejmuje kategorie:  

a)  stacje transformatorowe,  
b)  stacje gazowe,  
c)  urządzenia wodociągowe,  
d)  urządzenia kanalizacyjne,  
e)  urządzenia telekomunikacyjne.  

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń  
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.  

Rozdział  II 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ukształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów:  

1)  poza zasadami usytuowania budynku okre-
ślonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza 

się sytuowanie budynku zwróconego ścianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronę granicy z sąsiednią działką budowla-
ną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bez-
pośrednio przy tej granicy;  

2)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 30 m, o ile ustalenia dla 
terenów nie stanowią inaczej;  

3)  wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem posadowionej na terenie mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyższe-
go punktu, nie może być większy niż 30 m, o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;  

4)  wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją 
wsporczą zamocowaną na budynku lub bu-
dowli przekrytej dachem, mierzony od pozio-
mu dachu tego budynku lub budowli przy tej 
konstrukcji do jej najwyższego punktu, nie 
może być większy niż 1/3 wymiaru pionowego 
tego budynku lub budowli, mierzonego od 
poziomu terenu do najwyższego punktu po-
krycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 5;  

5)  wymiar pionowy budynku wraz z zamocowa-
nym na nim urządzeniem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu tego 
urządzenia, nie może być większy niż 30 m;  

6)  na obszarze ochronnym urządzenia ubezpie-
czenia lotów, wyznaczonym na rysunku planu, 
nie dopuszcza się sytuowania obiektów bu-
dowlanych posiadających jednolite płaszczy-
zny zewnętrzne poziome, pionowe lub ukośne, 
o powierzchni powyżej 200 m2, gdzie przez 
jednolitą płaszczyznę rozumie się powierzch-
nię nie posiadającą uskoków, gzymsów, zała-
mań, przesunięć i tym podobnych;  

7)  budynki, których więcej niż 50% powierzchni 
użytkowej zajmuje handel detaliczny małopo-
wierzchniowy B, nie mogą mieć mniej niż 
dwie kondygnacje naziemne na co najmniej 
50% ich obszaru zabudowanego A;  

8)  w odniesieniu do budowli nieprzekraczalne 
linie zabudowy dotyczą wyłącznie budowli 
przekrytych dachem;  

9)  wolno stojące konstrukcje wsporcze pod an-
teny dopuszcza się wyłącznie na terenach 
3AG, 4AG i 5AG, w odległości nie mniejszej 
niż 50 m od terenów 1MN-MW oraz 2UZ-UO;  

10)  na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MN-MW, 2UZ-UO, 7UO i 8MW 
zakazuje się wolno stojących nośników rekla-
mowych o powierzchni większej niż 8 m2;  

11)  odległość między dwoma wolno stojącymi 
nośnikami reklamowymi nie może być mniej-
sza niż 25 m;  

12)  nie dopuszcza się zbiorników gazu płynnego.  

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania środowiska i krajo-
brazu oraz ochrony przyrody:  
1)  na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;  
2)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:  

a)  1MN-MW należy do terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,  
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b)  2UZ-UO, 7UO należą do terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży,  

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony śro-
dowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.  

§ 7. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 
następujące obiekty wskazane na rysunku planu:  
1)  przy ulicy Trawowej 1 na terenie 1MN-MW;  
2)  przy ulicy Stanisławowskiej 41 na terenie  

1MN-MW;  
3)  przy ulicy Stanisławowskiej 43 na terenie  

1MN-MW;  
4)  przy ulicy Stanisławowskiej 46 na terenie 7UO;  
5)  przy ulicy Stanisławowskiej 48 na terenie 8MW.  

2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje się nadbudowy.  

§ 8. 1. W obrębie zabytkowych stanowisk ar-
cheologicznych nr 1 i nr 329 oraz w przypadku 
odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym 
obszarze należy przeprowadzić badania archeolo-
giczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony 
zabytków.  

2. W przypadku realizacji prac ziemnych w ob-
rębie dawnego cmentarza, znajdującego się  
w wydzieleniu wewnętrznym A na terenie 2UZ-UO 
należy przeprowadzić badania archeologiczno-
antropologiczne za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków.  

§ 9. 1. Ustala się strefę ochrony konserwator-
skiej zabytków archeologicznych na całym obsza-
rze objętym planem.  

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowa-
dzenie prac ziemnych należy opiniować z właści-
wymi służbami ochrony zabytków.  

§ 10. Wyznacza się granice obszarów rehabili-
tacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicz-
nej, tożsame z granicami obszaru objętego pla-
nem.  

§ 11. Dopuszcza się podziały oraz scalanie  
i podział nieruchomości.  

§ 12. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wy-
łącznie od terenów przyległych ulic zbiorczych  
i dojazdowych, o ile ustalenia dla terenów nie sta-
nowią inaczej.  

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce parkowania pojazdów:  
1)  obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczególnym 
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej  
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wskaźnikami:  
a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny 
jednorodzinny,  

b)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– 1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,  

c)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego A – 2 miejsca postojowe na 100 m2 
powierzchni sprzedaży,  

d)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego B − 25 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni sprzedaży,  

e)  dla gastronomii i rozrywki – 15 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,  

f)  dla wystaw i ekspozycji, obiektów upo-
wszechniania kultury, obiektów wystawien-
niczo-targowych, obiektów kształcenia do-
datkowego – 15 miejsc postojowych na  
1000 m2 powierzchni użytkowej,  

g)  dla biur, obiektów kongresowych i konferen-
cyjnych na terenach 3AG, 4AG, 5AG i 6U – 
25 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

h)  dla obiektów hotelowych – 50 miejsc posto-
jowych na 100 pokoi hotelowych,  

i)  dla obiektów naukowych i badawczych –  
20 miejsc postojowych na 100 stanowisk 
pracy,  

j)  dla produkcji – 25 miejsc postojowych na 
100 stanowisk pracy,  

k)  dla żłobków i edukacji - 1 miejsce postojowe 
na 1 oddział,  

l)  dla krytych urządzeń sportowych – 15 miejsc 
postojowych na 100 użytkowników i miejsc 
dla widzów,  

m)  dla magazynów i handlu hurtowego –  
20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

n)  dla poradni medycznych i pracowni me-
dycznych, obiektów lecznictwa zwierząt –  
1,5 miejsca postojowego na 100 m2 po-
wierzchni użytkowej;  

2)  miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
należy usytuować na terenie i działce budowla-
nej, na których usytuowany jest obiekt, któremu 
te miejsca towarzyszą;  

3)  parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne, z zastrzeże-
niem pkt 4;  

4)  parkingi samodzielne jednopoziomowe nad-
ziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

§ 13. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące systemów infrastruktury technicznej:  
1)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
2)  odprowadzanie ścieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;  
3)  przewody wodociągowe i kanalizacyjne, linie 

kablowe sieci telekomunikacyjnych, gazociągi, 
przewody ciepłownicze i linie kablowe sieci 
elektroenergetycznych dopuszcza się wyłącznie 
jako podziemne, z zastrzeżeniem pkt 4;  

4)  na terenach 3AG, 4AG, 5AG, 1KDZ/1, 1KDZ/3, 
2KDD/1 i 2KDD/2 ustalenie zawarte w pkt 3 nie 
dotyczy sieci elektroenergetycznych.  

§ 14. Następujące tereny ustala się jako obsza-
ry przeznaczone na cele publiczne: 2UZ-UO, 
1KDZ/1, 1KDZ/2, 1KDZ/3, 2KDD/1, 2KDD/2 i 2KDD/3.  

§ 15. Określa się wysokość stawki procento-
wej, na podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami:  
1)  3AG, 5AG i 6U na 30%;  
2)  4AG:  
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a)  w wydzieleniu wewnętrznym A na 3%,  
b)  dla pozostałej części terenu na 30%;  

3)  7UO:  
a)  w wydzieleniu wewnętrznym A na 30%,  
b)  dla pozostałej części terenu na 3%;  

4)  1MN-MW i 8MW na 3%;  
5)  2UZ-UO, 1KDZ/1, 1KDZ/2, 1KDZ/3, 2KDD/1, 

2KDD/2 i 2KDD/3 na 0,1%.  

Rozdział  III 

Ustalenia dla terenów  

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN-MW ustala się przeznacze-
nie:  

1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
2)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
3)  mieszkania towarzyszące;  
4)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
5)  drobne usługi rozrywki;  
6)  biura;  
7)  usługi II;  
8)  poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2  

pkt 1;  
9)  obiekty lecznictwa zwierząt;  

10)  produkcja, zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
11)  produkcja drobna;  
12)  zieleń parkowa;  
13)  skwery;  
14)  place zabaw;  
15)  terenowe urządzenia sportowe;  
16)  infrastruktura drogowa;  
17)  wytwarzanie energii cieplnej;  
18)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie 

gabinety lekarskie i paramedyczne;  
2)  produkcja dopuszcza się wyłącznie zakłady ka-

mieniarskie.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  produkcję dopuszcza się wyłącznie w wydzie-
leniu wewnętrznym A;  

2)  wytwarzanie energii cieplnej dopuszcza się 
wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym B;  

3)  drobne usługi rozrywki, biura, usługi II oraz 
poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie 
jako obiekty wbudowane w budynki mieszkal-
ne;  

4)  w wydzieleniu wewnętrznym C zakazuje się 
parkingów terenowych otwartych i śmietni-
ków towarzyszących handlowi detalicznemu 
małopowierzchniowemu A, biurom, usługom 
II, poradniom medycznym, obiektom lecznic-
twa zwierząt, produkcji drobnej;  

5)  budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza 
się wyłącznie jako wille miejskie wolno stoją-
ce;  

6)  dla willi miejskich usytuowanych poza wydzie-
leniem wewnętrznym B, liczba mieszkań nie 
może być większa niż 4;  

7)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 14 m;  

8)  wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyż-
szego punktu nie może być większy niż 12 m;  

9)  liczba kondygnacji naziemnych budynków nie 
może być większa niż 3, z zastrzeżeniem  
pkt 10;  

10)  trzecią kondygnację naziemną budynków do-
puszcza się wyłącznie w poddaszach budyn-
ków przekrytych dachami o nachyleniu 
wszystkich połaci dachowych nie mniejszym 
niż 30º i nie większym niż 55º oraz o ściankach 
kolankowych o wysokości nie większej niż 
1,20 m;  

11)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 60%, z zastrzeżeniem pkt 12;  

12)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
udział powierzchni obszaru zabudowanego A 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 40%;  

13)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 40% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 
70% powierzchni terenu biologicznie czynne-
go musi stanowić grunt rodzimy;  

14)  powierzchnia działki budowlanej dla budynku 
mieszkalnego nie może być mniejsza niż  
500 m2.  
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego:  
1)  dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 

terenów 1KDZ/1, 1KDZ/2, 2KDD/1 i ulicy Tra-
wowej, z zastrzeżeniem pkt 2;  

2)  dojazd od terenu 1KDZ/1 dopuszcza się wyłącz-
nie na odcinku wydzielenia wewnętrznego B nie 
więcej niż dwoma włączeniami.  

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2UZ-UO ustala się przeznaczenie:  

1)  żłobki;  
2)  usługi edukacji;  
3)  poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2  

pkt 1;  
4)  pracownie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 

pkt 2;  
5)  mieszkania towarzyszące;  
6)  obiekty pomocy społecznej;  
7)  wystawy i ekspozycje;  
8)  pracownie artystyczne;  
9)  sport i rekreacja;  

10)  obiekty do parkowania;  
11)  drogi wewnętrzne;  
12)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie 

przychodnie, poradnie, ośrodki zdrowia, gabi-
nety lekarskie i paramedyczne;  

2)  pracownie medyczne dopuszcza się wyłącznie 
pracownie diagnostyki medycznej, protetyki 
stomatologicznej i ortodoncji, pracownie orto-
pedyczne.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
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1)  w granicach wydzielenia wewnętrznego A, 
stanowiącego obszar dawnego cmentarza 
ewangelickiego, dopuszcza się wyłącznie zie-
leń parkową i skwery;  

2)  tablicę pamiątkową dopuszcza się wyłącznie:  
a)  w granicach wydzielenia wewnętrznego A,  
b)  na elewacji budynku;  

3)  powierzchnia tablicy, o której mowa w pkt 2, nie 
może być większa niż 0,4 m2;  

4)  wystawy i ekspozycje, pracownie artystyczne, 
poradnie medyczne, pracownie medyczne oraz 
mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącz-
nie jako towarzyszące żłobkom, usługom edu-
kacji lub krytym urządzeniom sportowym;  

5)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 12 m;  

6)  wymiar pionowy budowli nie przekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyższe-
go punktu nie może być większy niż 5 m;  

7)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 40%;  

8)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 40% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 20% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić grunt rodzimy.  

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3AG ustala się przeznaczenie:  

1)  aktywność gospodarcza;  
2)  usługi I;  
3)  usługi II;  
4)  rozrywka;  
5)  obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2;  
6)  poradnie medyczne;  
7)  pracownie medyczne;  
8)  żłobki;  
9)  obiekty naukowe i badawcze;  

10)  policja i służby ochrony;  
11)  straż pożarna;  
12)  stacje paliw;  
13)  bazy logistyczne;  
14)  telekomunikacja;  
15)  bocznice kolejowe;  
16)  place;  
17)  sport i rekreacja;  
18)  wody powierzchniowe;  
19)  infrastruktura drogowa;  
20)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia obiekty hotelowe 
nie dopuszcza się moteli.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  żłobki dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszą-

ce aktywności gospodarczej, usługom I, usłu-
gom II, bazom logistycznym;  

2)  bazy logistyczne dopuszcza się wyłącznie  
w wydzieleniu wewnętrznym A;  

3)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 

być większy niż 15 m, z wyjątkiem wydzielenia 
wewnętrznego B gdzie nie może być większy 
niż 20 m;  

4)  obowiązuje szpaler drzew od strony terenów 
1MN-MW i 2UZ–UO;  

5)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 75%;  

6)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 15% działki budow-
lanej, przy czym co najmniej 30% powierzchni 
terenu biologicznie czynnego musi stanowić 
grunt rodzimy lub wody powierzchniowe.  

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4AG ustala się przeznaczenie:  

1)  aktywność gospodarcza;  
2)  usługi I;  
3)  usługi II;  
4)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
5)  rozrywka;  
6)  obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
7)  poradnie medyczne;  
8)  pracownie medyczne;  
9)  obiekty naukowe i badawcze;  

10)  policja i służby ochrony;  
11)  straż pożarna;  
12)  stacje paliw;  
13)  lotniska, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
14)  telekomunikacja;  
15)  wody powierzchniowe;  
16)  bocznice kolejowe;  
17)  place;  
18)  sport i rekreacja;  
19)  infrastruktura drogowa;  
20)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  obiekty hotelowe nie dopuszcza się moteli;  
2)  lotniska dopuszcza się wyłącznie lotniska dla 

śmigłowców.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do-

puszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrz-
nym A;  

2)  lotniska dopuszcza się wyłącznie na budynkach 
i budowlach przekrytych dachem o wymiarze 
pionowym nie mniejszym niż 25 m;  

3)  liczba kondygnacji naziemnych nie może być 
większa niż 9;  

4)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%;  

5)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 15% działki budow-
lanej, przy czym co najmniej 30% powierzchni 
terenu biologicznie czynnego musi stanowić 
grunt rodzimy lub wody powierzchniowe;  

6)  powierzchnia działki budowlanej dla budynku 
mieszkalnego nie może być mniejsza niż  
600 m2;  

7)  w odniesieniu do budynku mieszkalnego  
w wydzieleniu wewnętrznym A, z robót budow-
lanych dopuszcza się wyłącznie przebudowę, 
montaż, remont i rozbiórkę.  
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§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5AG ustala się przeznaczenie:  

1)  aktywność gospodarcza;  
2)  usługi I;  
3)  usługi II;  
4)  rozrywka;  
5)  obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2;  
6)  poradnie medyczne;  
7)  pracownie medyczne;  
8)  żłobki;  
9)  obiekty naukowe i badawcze;  

10)  policja i służby ochrony;  
11)  straż pożarna;  
12)  stacje paliw;  
13)  telekomunikacja;  
14)  wody powierzchniowe;  
15)  place;  
16)  sport i rekreacja;  
17)  infrastruktura drogowa;  
18)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia obiekty hotelowe 
nie dopuszcza się moteli.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  żłobki dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszą-

ce aktywności gospodarczej, usługom I, usłu-
gom II;  

2)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 20 m;  

3)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%;  

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 15% działki budow-
lanej, przy czym co najmniej 30% powierzchni 
terenu biologicznie czynnego musi stanowić 
grunt rodzimy lub wody powierzchniowe.  

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6U ustala się przeznaczenie:  

1)  usługi I;  
2)  usługi II;  
3)  sport i rekreacja;  
4)  rozrywka, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  
5)  drobne usługi rozrywki;  
6)  obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  
7)  poradnie medyczne;  
8)  pracownie medyczne;  
9)  obiekty lecznictwa zwierząt;  

10)  usługi edukacji;  
11)  policja i służby ochrony;  
12)  straż pożarna;  
13)  produkcja drobna;  
14)  telekomunikacja;  
15)  place;  
16)  infrastruktura drogowa;  
17)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W ramach przeznaczenia:  
1)  rozrywka nie dopuszcza się dyskotek oraz kasyn 

i salonów gier;  
2)  obiekty hotelowe nie dopuszcza się moteli.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 20 m;  

2)  wymiar pionowy budowli nie przekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyższe-
go punktu nie może być większy niż 12 m;  

3)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 60%;  

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 30% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 20% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić grunt rodzimy.  

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KDD/1  
i 2KDD/3.  

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7UO ustala się przeznaczenie:  

1)  usługi edukacji;  
2)  żłobki;  
3)  pracownie medyczne;  
4)  poradnie medyczne;  
5)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
6)  gastronomia;  
7)  wystawy i ekspozycje;  
8)  pracownie artystyczne;  
9)  mieszkania towarzyszące;  

10)  zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;  
11)  zabudowa zamieszkiwania wspólnot religij-

nych;  
12)  obiekty do parkowania;  
13)  drogi wewnętrzne;  
14)  sport i rekreacja;  
15)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  zabudowę zamieszkiwania zbiorowego oraz 

zabudowę zamieszkiwania wspólnot religijnych 
dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu we-
wnętrznym A;  

2)  zabudowę zamieszkiwania zbiorowego, zabu-
dowę zamieszkiwania wspólnot religijnych, 
handel detaliczny małopowierzchniowy A, ga-
stronomię, wystawy i ekspozycje, pracownie ar-
tystyczne, poradnie medyczne, pracownie me-
dyczne dopuszcza się wyłącznie jako towarzy-
szące usługom edukacji;  

3)  wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 
być większy niż 20 m;  

4)  wymiar pionowy budowli nie przekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyższe-
go punktu nie może być większy niż 12 m;  

5)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A  
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 40%;  

6)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 25% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 20% 
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powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić grunt rodzimy;  

7)  liczba kondygnacji naziemnych nie może być 
większa niż cztery.  

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD/1  
i 2KDD/3.  

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8MW ustala się przeznaczenie:  

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2)  mieszkania towarzyszące;  
3)  handel detaliczny małopowierzchniowy A;  
4)  gastronomia;  
5)  drobne usługi rozrywki;  
6)  obiekty upowszechniania kultury;  
7)  biura;  
8)  usługi II;  
9)  poradnie medyczne;  

10)  pracownie medyczne;  
11)  produkcja;  
12)  obiekty do parkowania;  
13)  drogi wewnętrzne;  
14)  sport i rekreacja;  
15)  urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  gastronomia, drobne usługi rozrywki, obiekty 
upowszechniania kultury, biura, usługi II, po-
radnie medyczne oraz pracownie medyczne 
dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudo-
wane w budynki mieszkalne;  

2)  produkcję dopuszcza się wyłącznie w wydzie-
leniu wewnętrznym A;  

3)  powierzchnia użytkowa produkcji nie może 
być większa niż 750 m2;  

4)  budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza 
się wyłącznie jako wille miejskie wolno stoją-
ce;  

5)  wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem mierzony od poziomu terenu 
do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 
może być większy niż 14 m;  

6)  wymiar pionowy budowli nie przekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od 
poziomu terenu przy budowli do jej najwyż-
szego punktu nie może być większy niż 12 m;  

7)  liczba kondygnacji naziemnych budynków nie 
może być większa niż 3, z zastrzeżeniem pkt 8;  

8)  trzecią kondygnację naziemną budynków do-
puszcza się wyłącznie w poddaszach budyn-
ków przekrytych dachami o nachyleniu 
wszystkich połaci dachowych nie mniejszym 
niż 30º oraz nie większym niż 55º i ściankach 
kolankowych o wysokości nie większej niż 
1,20 m;  

9)  udział powierzchni obszaru zabudowanego A 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 60%, z zastrzeżeniem pkt 10;  

10)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
udział powierzchni obszaru zabudowanego A 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 40%;  

11)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 30% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 
30% powierzchni terenu biologicznie czynne-
go musi stanowić grunt rodzimy;  

12)  powierzchnia działki budowlanej dla budynku 
mieszkalnego nie może być mniejsza niż  
800 m2.  
3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 

dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD/1 i od 
terenu 1KDZ/3 wyłącznie jednym włączeniem.  

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1KDZ/1, 1KDZ/2 i 1KDZ/3 ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia telekomunikacyjne.  

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  obowiązuje ulica klasy zbiorczej;  
2)  na terenie 1KDZ/3 ulicę klasy dojazdowej do-

puszcza się wyłącznie wzdłuż terenu 4AG;  
3)  na terenie 1KDZ/1 obowiązują obustronne 

chodniki i trasa rowerowa.  

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2KDD/1, 2KDD/2 i 2KDD/3 ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  ulice;  
2)  urządzenia telekomunikacyjne.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenów:  
1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej;  
2)  obowiązują chodniki.  

Rozdział  VI 

Przepisy końcowe  

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Wrocławia.  

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jacek Ossowski 

_______________- 
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241. 

2) 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 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/1310/ 
/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
3 grudnia 2009 r. 

 

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Wrocławia  

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków 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 nr XLII/1310/ 
/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
3 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu wniesionej przez Marka Nowaka 
pismem w dniu 12 listopada 2009 r., dotyczącej:  

1)  wyznaczenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż torów kolejowych, tj. połączenia ulic: Ibn Siny Awi-
cenny i Krzemienieckiej;  

2)  ustalenia w § 5 pkt 1 warunków zapobiegających powstaniu zwartej (pierzejowej) zabudowy aktyw-
ności gospodarczej wzdłuż ulicy Krzemienieckiej;  

3)  dodania do zapisów § 5 pkt 4 również urządzeń;  
4)  doprecyzowania w § 5 pkt 5, czy wymienione anteny, to urządzenia, o których mowa w § 5 pkt 4 

projektu planu;  
5)  dodania w § 13 wymagań w zakresie retencji wody opadowej;  
6)  ustalenia w § 13 zasad korzystania z odnawialnych lub proekologicznych źródeł energii, w tym zo-

bowiązania do korzystania z takich źródeł co najmniej w przypadku obiektów o powierzchni użytko-
wej przekraczającej 10 000 m2;  

7)  czy za prawidłowe należy uznać potoczne określenie „śmietników” w § 16 ust. 3 pkt 4;  
8)  sprawdzenia, czy za właściwe należy uznać brak urządzeń infrastruktury technicznej w § 17 ust. 3  

pkt 1;  
9)  wyrażenia dezaprobaty dla dopuszczenia w § 16 nowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy 

Krzemienieckiej, podczas gdy jest to rejon istniejącej a na podstawie tego planu jeszcze bardziej 
możliwej rozbudowy działalności transportowej a także produkcyjnej i innych niekorzystnie wpływa-
jących na warunki życia mieszkańców; trudno uznać za właściwe dopuszczenie m. in. produkcji, sta-
cji paliw, czy straży pożarnej, w odległości 20 m od projektowanej zabudowy;  

10)  wyrażenia wątpliwości, czy za prawidłowe należy uznać dopuszczenie obsługi kołowej terenu 3AG, 
4AG, 5AG poprzez teren 2KDD/1.  

 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/1310/ 
/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
3 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie 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 należą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych.  
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