
 

 

UCHWAŁA NR XV/113/2011 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

przy ulicy Wrocławskiej w Oleśnicy 

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 późn. zm.) i art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr VI/42/ 
/2011 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 marca 2011 r., 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru położonego przy ulicy Wrocławskiej w Oleśnicy, 
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Oleśnicy, Rada Miasta Oleśnicy 
uchwala, co następuje:  

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wro-
cławskiej w Oleśnicy, zwany dalej planem, obejmuje 
obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego określa:  
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go,  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego,  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej,  

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu, maksymalną i minimal-
ną intensywność zabudowy jako wskaźnik po-
wierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, minimalny udział 
procentowy powierzchni biologicznie czynnej 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną licz-
bę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji 
oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,  

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym,  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej,  

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

3. Ze względu na brak występowania na terenie 
planu, odstępuje się od wprowadzenia ustaleń:  
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych,  

2) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy,  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów,  

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:  
1) plan – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 

w § 1 niniejszej uchwały,  
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2) linia rozgraniczająca − linia oddzielająca po-

szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania,  

3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona 

na rysunku planu i określona w niniejszej uchwale 

dla danego terenu, wyznaczająca położenie ściany 

budynku na co najmniej 70% szerokości elewacji 

znajdującej się na tej linii; linia ta nie dotyczy ele-

mentów takich jak: części podziemnych obiektów 

budowlanych, schodów, pochylni, okapów oraz 

zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustale-

nia planu nie stanowią inaczej,  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-

czona na rysunku planu i określona w niniejszej 

uchwale dla danego terenu, której nie może prze-

kroczyć żaden element budynku; dopuszcza się 

przekroczenie tej linii przez elementy budynku na 

trwale związane z konstrukcją i funkcją budynku 

nie związane z gruntem; linia ta nie dotyczy ele-

mentów takich jak: części podziemnych obiektów 

budowlanych, balkonów o wysięgu do 1,5 m, wy-

kuszy, loggii, gzymsów, schodów, pochylni, oka-

pów oraz zadaszeń nad wejściami do budynków 

o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,  

5) szerokość elewacji – całkowita szerokość widoku 

elewacji od strony frontu działki,  

6) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospo-

darowania lub działalności lub grupy tych katego-

rii, które jako jedyne są dopuszczone w danym te-

renie,  

7) uchwała – niniejsza uchwała.  

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu 

w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-

sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem tożsama z granicą 

strefy ochrony zabytków archeologicznych,  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu,  

3) symbole terenów,  

4) obowiązujące linie zabudowy,  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

6) przeznaczenia terenów,  

7) stanowiska archeologiczne.  

§ 7. Ustala się przeznaczenia terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usług – MN/U,  

2) tereny usług – U.  

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 

§ 8. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 

działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokaliza-

cję urządzeń technicznych zapewniających możliwość 

użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, takich jak: przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodze-

nia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki.  

2. Dopuszcza się, dla poszczególnych terenów 

lokalizowanie w ramach przeznaczenia podstawowe-

go oraz jako tymczasowego zagospodarowania terenu: 

zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych, urzą-

dzeń towarzyszących, obiektów małej architektury.  

3. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 

działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokaliza-

cję sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

4. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nad-

budowę, remont lub rozbiórkę istniejącej zabudowy 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

5. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych.  

6. Na terenie objętym planem obowiązująca linia 

zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy 

dla budynków: gospodarczych, garażowych oraz in-

frastruktury technicznej.  

7. W zakresie kształtowania zabudowy dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług 

oraz terenów usług obowiązują ustalenia § 13 ust. 2 

i 3, § 14 ust. 2 i 3.  

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 

działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony 

środowiska obowiązuje:  

1) zakazuje się lokalizowania na terenach MN/U oraz 

U przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-

działywać na środowisko oraz mogących poten-

cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, okre-

ślonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem 

sieci infrastruktury technicznej i dróg publicz-

nych,  

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 

ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu 

na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”,  

3) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpa-

dów komunalnych powstałych jedynie na terenie,  
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4) wymóg oczyszczenia wszystkich wód opadowych 

zanieczyszczonych substancjami chemicznymi lub 

ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich do 

odbiornika na terenie zainwestowania,  

5) stosowanie do celów grzewczych ekologicznych 

źródeł energii poprzez wykorzystanie energii 

cieplnej, przy wytwarzaniu której spełnione są 

normy w zakresie emisji zanieczyszczeń i ochrony 

środowiska, w tym w szczególności wykorzystanie 

z paliw płynnych i gazowych oraz kotłów na pali-

wa stałe o wysokiej sprawności.  

2. Ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnego 

poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi: 

dla terenów oznaczonych symbolem MN/U oraz U – 

jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.  

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 

§ 10. 1. Ustala się strefę ochrony zabytków ar-

cheologicznych, oznaczoną jak na rysunku planu. 

Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny z obszarem 

ujętym w gminnej ewidencji zabytków – stanowisko 

archeologiczne nr:  

− 21/39/77-32 AZP – osada Rataje: średniowiecze 

i nowożytność,  

− 27/3/78-32 AZP – część dawnego przedmieścia: 

średniowiecze i nowożytność.  

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, na obszarze 

objętym gminną ewidencją zabytków, dla inwestycji 

związanych z pracami ziemnymi wymagane jest prze-

prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

3. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 

archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru pod-

lega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom.  

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepi-

sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 

obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:  

1) ustala się budowę oraz przebudowę sieci uzbroje-

nia terenu kolidującej z planowanym zainwesto-

waniem, w uzgodnieniu z właścicielem sieci,  

2) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,  

3) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych 

do sieci kanalizacyjnej,  

4) retencjonowanie wód opadowych lub odprowadze-

nie do istniejącej kanalizacji deszczowej,  

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących 

sieci elektroenergetycznych i stacji transformato-

rowych oraz z projektowanych sieci i stacji,  

6) możliwość lokalizacji budynku stacji transformato-

rowej w odległości minimum 1,5 m od granicy 

działki niezależnie od obowiązującej i nieprzekra-

czalnej linii zabudowy,  

7) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,  

8) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych 

oraz gminnych.  

2. Na terenie objętym planem, w zakresie rozbu-

dowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje: 

lokalizacja garaży i miejsc postojowych w granicach 

działek budowlanych.  

Rozdział 6 

Zasady dotyczące scalania i podziału  

nieruchomości 

§ 12. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 

działu II nie stanowią inaczej, ustala się zasady doty-

czące scalania i podziału nieruchomości:  

1. Nie wyznacza się obszarów, dla których wy-

magane jest dokonanie scalania i podziału nierucho-

mości.  

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 

scalanie i podział nieruchomości.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 ustala się:  

1) na terenach MN/U dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usług:  

a) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 

600 m
2
,  

b) minimalną szerokość frontu działki budowlanej 

− 17 m,  

c) kąt zawarty między granicą wydzielanej działki, 

a linią rozgraniczającą drogi musi zawierać się 

w granicach 75
o
– 90

o
,  

2) na terenach U dla usług:  

a) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 

900 m
2
,  

b) minimalną szerokość frontu działki budowlanej 

− 31 m,  

c) kąt zawarty między granicą wydzielanej działki, 

a linią rozgraniczającą drogi musi zawierać się 

między 75
o
– 90

o
.  

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usług 

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1.MN/U, 2.MN/U, ustala się prze-

znaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

usługi.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie kształtowania zabudowy obowiązuje:  

1) obowiązująca linia zabudowy określona jak na 

rysunku planu:  
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a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 1.MN/U w odległości 5 m od linii roz-

graniczającej z ulicą,  

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 2.MN/U w odległości 3,7 m od linii roz-

graniczającej z ulicą,  

2) dopuszcza lokalizację zabudowy na granicy działki 

sąsiedniej,  

3) wysokość zabudowy:  

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1.MN/U od 

7 m do 10 m,  

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2.MN/U od 

7 m do 9 m,  

4) budynek mieszkalny, mieszkalno – usługowy lub 

usługowy do dwóch kondygnacji,  

5) zakaz stosowania:  

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  

b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dacho-

wych o powierzchni większej niż połowa połaci 

dachu,  

c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,  

6) dachy strome o nachyleniu połaci od 35º do 55º,  

7) dla terenu oznaczonego symbolem: 1.MN/U po-

krycie dachówką lub materiałem dachówkopodob-

nym w kolorze ceglastym,  

8) dla terenu oznaczonego symbolem: 2.MN/U po-

krycie dachówką w kolorze ceglastym.  

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

sie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  

1) ogrodzenia o wysokości do 1,5 m od frontu dział-

ki,  

2) ogrodzenia o ażurowości min. 60% od frontu 

działki,  

3) ogrodzenia z podmurówką pełną do 0,5 m,  

4) na działce budowlanej budynek garażowy lub go-

spodarczy wolnostojący, o powierzchni zabudowy 

do 40 m
2
, wysokości do 6 m, o kształcie dachu 

i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego,  

5) remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę 

budynków, które nie spełniają warunków określo-

nych w niniejszym paragrafie.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązuje:  

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej –  

600 m
2
,  

2) powierzchnia zabudowy od 10% do 40% po-

wierzchni działki,  

3) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

20% powierzchni działki.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:  

1) obsługa terenów 1MN/U, 2MN/U od strony  

ul. Wrocławskiej zlokalizowanej poza obszarem 

planu,  

2) minimalna liczba miejsc parkingowych wynosi:  

a) min. 1 stanowisko postojowe o nawierzchni 

utwardzonej na każde 20 m2 powierzchni usłu-

gowej na terenie działki,  

b) min. 2 miejsca postojowe o nawierzchni utwar-

dzonej na każdy lokal mieszkalny (dopuszcza 

się, aby min. jedno z nich było w garażu).  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie stawek procentowych stanowiących podstawę 

określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) obowiązuje wysokość stawki 

procentowej 25%.  

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów usług 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1.U, 2.U ustala się przeznaczenie: usłu-

gi.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie kształtowania zabudowy obowiązuje:  

1) obowiązująca linia zabudowy określona jak na 

rysunku planu w odległości 5,4 m od linii rozgra-

niczającej z ulicą,  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na 

rysunku planu w odległości od 3,2 m do 5 m od li-

nii rozgraniczającej z ulicą,  

3) dopuszcza lokalizację zabudowy na granicy działki 

sąsiedniej,  

4) dla terenu 1.U wysokość zabudowy od 5 m do 

8 m,  

5) dla terenu 2.U wysokość zabudowy od 12 m do 

14,5 m,  

6) dachy płaskie lub strome.  

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

sie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  

1) ogrodzenia o wysokości do 1,5 m od frontu dział-

ki,  

2) ogrodzenia o ażurowości min. 60% od frontu 

działki,  

3) ogrodzenia z podmurówką pełną do 0,5 m,  

4) remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę 

budynków, które nie spełniają warunków określo-

nych w niniejszym paragrafie.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązuje:  

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej –  

900 m
2
,  

2) powierzchnia zabudowy od 10% do 50% po-

wierzchni działki,  

3) dla terenu 1.U powierzchnia biologicznie czynna 

co najmniej 20% powierzchni działki,  

4) dla terenu 2.U powierzchnia biologicznie czynna 

co najmniej 2% powierzchni działki.  
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5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie obsługi komunikacyjnej:  

1) obsługa terenów 1.U, 2.U od strony ul. Wrocław-

skiej zlokalizowanej poza obszarem planu,  

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1.U dopuszcza się obsługę z terenu ulicy Mi-

kołajczyka zlokalizowanej poza obszarem planu,  

3) minimalna liczba miejsc parkingowych o na-

wierzchni utwardzonej wynosi: min 1 stanowisko 

postojowe na każde 60 m
2 
powierzchni usługowej.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-

sie stawek procentowych stanowiących podstawę 

określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) obowiązuje wysokość stawki 

procentowej 25%.  

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Oleśnicy.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Ryszard Zelinka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/113/ 

/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia  

22 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/113/ 

/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia  

22 grudnia 2011 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/113/ 

/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia  

22 grudnia 2011 r. 
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