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UCHWAŁA NR XII/58/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszarów położonych w rejonie ulicy Solnej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w zwiņzku 
z uchwałņ nr XLIX/277/09 Rady Miejskiej w Świe-
bodzicach z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdze-
niu zgodności ustaleń planu miejscowego ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Świebodzice, uchwala 
siň, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszarów położo-
nych w rejonie ulicy Solnej w Świebodzicach, ob-
rňb Pełcznica 2.  

2. Ustalenia planu zawarte sņ w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. Rysunek 
planu obowiņzuje w zakresie ustalonym legendņ.  

3. Rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte sņ w załņczniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygniňcia zawarte w załņczniku nr 2 nie sņ usta-
leniami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objňtym planem obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce przeznaczenia 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczajņcymi, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami:  
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

1ZL i 3ZL – tereny lasu i zadrzewień; 
2) teren usług rekreacji (oznaczony na rysunku 

planu symbolem 2UT), w tym tereny wydzielo-
ne liniami podziału wewnňtrznego, oznaczone 
symbolami: 
a) U − teren zabudowy usługowej z dopuszcze-

niem realizacji jednego mieszkania służbo-
wego, 

b) ZP − tereny zieleni towarzyszņcej, 
c) WS – teren wód powierzchniowych, 
d) KPj – ciņg pieszo-rowerowy; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(oznaczone na rysunku planu symbolami 4MN 
i 5MN): 
a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) dopuszcza siň lokalizacjň na działce obiektów 

gospodarczych zwiņzanych funkcjonalnie z 
podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 
garaż wolno stojņcy lub dobudowany do bu-

dynku mieszkalnego) oraz urzņdzeń towarzy-
szņcych: dojśń, dojazdów, obiektów małej ar-
chitektury, ogrodów przydomowych i ogro-
dzeń oraz urzņdzeń infrastruktury technicznej, 

c) na terenie oznaczonym symbolem 5 MN do-
puszcza siň realizacjň małych domów miesz-
kalnych, zawierajņcych od dwóch do sześciu 
mieszkań oraz komunikacji wewnňtrznej; 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDW – ulica wewnňtrzna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) projekty zagospodarowania działek muszņ 

uwzglňdniań relacje z zabudowņ i urzņdzeniem 
działek sņsiednich a w szczególności: charakte-
rem zabudowy, kolorystykņ elewacji oraz formņ 
i rodzajem zadaszenia; 

2) projektowana zabudowa winna swoim charak-
terem nawiņzywań do uwarunkowań kulturo-
wych regionu, nie może stwarzań dysonansu 
z otoczeniem i winna szanowań środowisko na-
turalne, zaleca siň stosowanie architektury in-
spirowanej charakterem zabudowy regionalnej 
lub dobrej klasy architektury współczesnej; 

3) zakazuje siň realizacji obiektów i urzņdzeń, które 
nie sņ zwiņzane lub kolidujņ z przeznaczeniem 
terenu; 

4) zakazuje siň stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej obowiņzuje ograniczenie poziomu hała-
su ustalonego w przepisach szczególnych dla 
tego rodzaju terenów; 

2) obowiņzuje stosowanie dla celów grzewczych 
urzņdzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń; 

3) uciņżliwości wynikajņce z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogņ przekraczań usta-
lonych standardów ochrony środowiska wykra-
czajņcych poza granice terenu, do którego in-
westor posiada tytuł prawny, a w przypadku 
usług wbudowanych nie może wykraczań poza 
granice lokalu usługowego; 

4) usuwanie odpadów komunalnych w systemie 
gospodarki komunalnej; 

5) gospodarkň odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej należy 
rozwiņzań zgodnie z obowiņzujņcymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi; 

6) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyń przed przenikaniem do grun-
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tu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropo-
pochodnych i innych substancji chemicznych; 

7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4MN, wprowadza siň strefň „K” ochrony 
krajobrazu kulturowego. W granicach strefy 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania: 
a) nowa zabudowa winna byń dostosowana do 

historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiņzywań formami i materiałami do 
lokalnej, 

b) wszelka działalnośń inwestycyjna musi 
uwzglňdniań istniejņce już zwiņzki prze-
strzenne i planistyczne, 

c) przyznaje siň pierwszeństwo działaniom od-
tworzeniowym i rewaloryzacyjnym zarówno 
w przypadku przyrodniczych elementów kra-
jobrazu, jak i w stosunku do historycznej 
struktury technicznej, instalacji wodnych, 
sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabyt-
kowych znajdujņcych siň w wojewódzkiej i 
gminnej ewidencji zabytków, 

d) preferuje siň inwestycje, które stanowiņ roz-
szerzenie lub uzupełnienie już istniejņcych 
form zainwestowania terenu, przy założeniu 
maksymalnego zachowania i utrwalenia ist-
niejņcych już relacji oraz pod warunkiem, iż 
nie kolidujņ one z historycznym charakterem 
obiektu, 

e) formy zainwestowania należy w maksymal-
nym stopniu ukierunkowań na ich harmonij-
ne wpisanie w otaczajņcy krajobraz, wyłņcza-
jņc możliwośń realizacji inwestycji dużych, 
wielkopowierzchniowych oraz wymagajņ-
cych znacznych przeobrażeń krajobrazu, 

f) utrzymuje siň krajobraz przyrodniczy zwiņza-
ny przestrzennie z historycznym założeniem 
urbanistycznym, winno siň uwolniń jego ob-
szar od elementów dysharmonizujņcych, re-
kultywowań tereny zniszczone, a w przypad-
ku wprowadzenia nowych elementów winny 
one podnosiń estetyczne wartości tych tere-
nów i podkreślań ich zwiņzek przestrzenny 
z historycznym założeniem urbanistycznym, 

g) należy stosowań historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego (dachówka ceramiczna w kolo-
rze ceglastym), natomiast w obiektach histo-
rycznych, które posiadały inne pokrycie niż 
ceramiczne należy stosowań pokrycie histo-
ryczne właściwe dla danego obiektu, 

h) kolorystyka obiektów winna uwzglňdniań 
walory estetyczne otoczenia kolorystyczne 
wystňpujņce w zabudowie historycznej, 

i) elewacje należy kształtowań w nawiņzaniu 
do rozwiņzań stosowanych w budynkach hi-
storycznych o zachowanych walorach archi-
tektonicznych w zakresie podziałów, detalu, 
kolorystyki, użytych materiałów elewacyj-
nych (wymagane elewacje tynkowe lub ce-
glane), 

j) zakazuje siň lokalizacji budowli z materiałów 
nietrwałych, obiektów tymczasowych dys-

harmonizujņcych z historycznie ukształtowa-
nym otoczeniem, w tym garaży blaszanych, 

k) zakazuje siň stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych, 

l) wszelkie działania inwestycyjne należy konsul-
towań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej − dla 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
5MN obowiņzujņ ustalenia strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej. W granicach tych obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania:  
1) należy zachowań zasadnicze elementy histo-

rycznego rozplanowania, 
2) w przypadku restauracji i modernizacji tech-

nicznej obiektów o wartościach kulturowych na-
leży dostosowań współczesnņ funkcjň do war-
tości obiektów, 

3) należy dostosowań nowņ zabudowň do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej oraz otoczenia 
w zakresie usytuowania, skali, sposobu kształ-
towania bryły i elewacji oraz materiałów wy-
kończeniowych i kolorystyki; w strefie tej należy 
prowadziń działalnośń inwestycyjnņ uwzglňd-
niajņc istniejņce już zwiņzki przestrzenne oraz 
planistyczne, 

4) obowiņzuje wymóg konsultowania i uzgadnia-
nia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie: 
a) budowy nowych obiektów kubaturowych, 
b) prowadzenia wszelkich prac ziemnych. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych: 
1) przestrzeń publicznņ zwiņzanņ z komunikacjņ 

należy wyposażyń w obiekty i urzņdzenia zwiņ-
zane z obsługņ komunikacji zbiorowej oraz zie-
leń towarzyszņcņ, tereny ogólnodostňpnej zie-
leni urzņdzonej w obiekty małej architektury, 
urzņdzenia służņce rekreacji i wypoczynkowi. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni 
publicznej ulic i terenów zielonych takich ele-
mentów zagospodarowania, które swņ wielko-
ściņ, formņ lub kolorystykņ powodujņ dysonans 
z otoczeniem; 

2) lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni 
publicznej, jakņ tworzņ skrzyżowania ulic po-
winna byń poprzedzona szczegółowym opra-
cowaniem gwarantujņcym spójnośń prze-
strzenno-wizualnņ tego układu oraz bezpieczeń-
stwo ruchu; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i na terenach komunikacji obsługujņcej 
zabudowň wyklucza siň lokalizacjň urzņdzeń re-
klamowych, zarówno na terenie działki jak  
i w przyległym pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4MN ustala siň:  
a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. Oznaczona 
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na rysunku planu obowiņzujņca linia zabu-
dowy dotyczy budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, dla obiektów gospodarczych 
(w tym garaży) stanowi ona nieprzekraczalnņ 
liniň zabudowy. Linia zabudowy przechodzņ-
ca przez lico budynku może zostań przekro-
czona przez czňści dodatkowe lub drugo-
rzňdne budynku tj. balkony, schody ze-
wnňtrzne, zadaszone wejścia do budynku, 
wykusze, okapy, połacie dachowe, przypory, 
itp., 

b) powierzchniň zabudowy nie przekraczajņcņ 
30% powierzchni działki budowlanej, 

c) wysokośń projektowanej zabudowy do 
dwóch kondygnacji naziemnych łņcznie z 
poddaszem użytkowym (w tym mieszkal-
nym). Możliwe jest czňściowe lub całkowite 
podpiwniczenie budynków, 

d) wysokośń budynku mierzona do gzymsu lub 
dolnej krawňdzi dachu 3,20 m – 3,50 m, 

e) wysokośń budynku do górnej krawňdzi da-
chu 8,0 m – 10,0 m, 

f) poziom posadowienia parteru budynku:  
0,3 − 0,5 m ponad poziom projektowanego 
terenu mierzony przy głównym wejściu do 
budynku, 

g) dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bry-
ły budynku z wyłņczeniem czňści dodatko-
wych lub drugorzňdnych budynku), dwu-
spadowe z możliwościņ wykonania okien 
dachowych i lukarn. Wielkośń, forma oraz 
układ lukarn powinny byń harmonijnie wpa-
sowane w połań dachowņ; pokrycie dachu 
dachówkņ ceramicznņ – matowņ w kolorze 
czerwonym; nachylenie połaci dachowych 
powyżej 38°, 

h) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowanņ zabudowň minimum 
50% ich powierzchni należy przeznaczyń pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zie-
leń przydomowa, zadrzewienia, uprawy 
ogrodnicze itp.), 

i) na każdej działce przeznaczonej pod zabu-
dowň należy przewidzień min. 2 miejsca po-
stojowe stałe wliczajņc w to miejsca garażo-
we; 

2) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5MN ustala siň:  
a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. Oznaczona 
na rysunku planu obowiņzujņca linia zabudo-
wy dotyczy budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, dla obiektów gospodarczych (w tym 
garaży) stanowi ona nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy. Linia zabudowy przechodzņca przez 
lico budynku może zostań przekroczona przez 
czňści dodatkowe lub drugorzňdne budynku tj. 
balkony, schody zewnňtrzne, zadaszone wej-
ścia do budynku, wykusze, okapy, połacie da-
chowe, przypory itp., 

b) powierzchniň zabudowy nie przekraczajņcņ 
50% powierzchni działki budowlanej, 

c) wysokośń projektowanej zabudowy do 
trzech kondygnacji naziemnych łņcznie z 
poddaszem użytkowym (w tym mieszkal-

nym). Możliwe jest czňściowe lub całkowite 
podpiwniczenie budynków, 

d) wysokośń budynku do górnej krawňdzi da-
chu – 12,0 m, 

e) poziom posadowienia parteru budynku 
minimum 0,5 m ponad poziom projektowane-
go terenu mierzony przy głównym wejściu do 
budynku, 

f) dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bryły 
budynku z wyłņczeniem czňści dodatkowych 
lub drugorzňdnych budynku), dwuspadowe 
z możliwościņ wykonania okien dachowych 
i lukarn. Wielkośń, forma oraz układ lukarn 
powinny byń harmonijnie wpasowane w połań 
dachowņ; pokrycie dachu dachówkņ cera-
micznņ – matowņ w kolorze czerwonym; na-
chylenie połaci dachowych powyżej 38°, 

g) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowanņ zabudowň minimum 
20% ich powierzchni należy przeznaczyń pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń 
przydomowa, zadrzewienia, itp.), 

h) koniecznośń zapewnienia dojazdu do po-
szczególnych budynków mieszkalnych, zgod-
nie z przedstawionņ na rysunku planu zasadņ 
podziału terenu na działki. Należy przewidzień 
min. 1 miejsce postojowe stałe na mieszkanie. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie − tere-
ny objňte planem miejscowym położone sņ 
w granicach otuliny Ksiņżańskiego Parku Krajo- 
brazowego, należy przestrzegań zasad zagospo- 
darowania i ochrony walorów przyrodniczo- 
-krajobrazowych określonych w rozporzņdzeniu 
Wojewody Dolnoślņskiego nr 5 z dnia 27 lutego 
2008 r. w sprawie Ksiņżańskiego Parku Krajobra-
zowego. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem: 
1) na terenach projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej ustala siň zasadň podzia-
łu terenu na działki budowlane. Zasada podziału 
ma charakter orientacyjny, dopuszcza siň jej ko-
rekty. Możliwa jest modyfikacja zasady podziału 
przy zachowaniu nastňpujņcych kryteriów: 
a) zapewniony zostanie dostňp do drogi, 
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

powstałej w wyniku wtórnego podziału nie-
ruchomości: 
− na terenie oznaczonym symbolem 4MN – 

nie mniej niż 1.500 m2,  
− na terenie oznaczonym symbolem 5MN – 

nie mniej niż 700 m2,  
2) dla terenach objňtych planem nie ustala siň 

zasad i warunków scalania nieruchomości. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – na 
terenach objňtych planem nie dopuszcza siň reali-
zacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska mogņ zawsze znaczņco 
oddziaływań na środowisko, a także instalacji po-
wodujņcych znaczne zanieczyszczenia poszczegól-
nych elementów przyrodniczych albo środowiska 
jako całości, oraz inwestycji mogņcych wymagań 
sporzņdzenia raportu oddziaływania przedsiňwziň-
cia potencjalnie znaczņco oddziaływujņcego na 
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środowisko, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na środowisko wykaże ich znaczņce 
oddziaływanie (nie dotyczy urzņdzeń infrastruktury 
technicznej). 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) obsługň komunikacyjnņ obszaru ustala siň: 

a) istniejņcymi wjazdami,  
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4MN − projektowanņ ulicņ we-
wnňtrznņ (KDW), 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5MN − dostňp do budynków 
mieszkalnych należy zapewniń drogņ we-
wnňtrznņ, zgodnie z zasadņ przedstawionņ 
na rysunku planu; 

2) w zakresie telekomunikacji – ustala siň realiza-
cjň systemów telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych przewodowych i bezprzewodo-
wych. Ewentualnņ lokalizacjň konstrukcji wie-
żowych na budynkach oraz wolnostojņcych na-
leży uzgodniń z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków; 

3) zaopatrzenie w wodň z sieci wodociņgowej 
w uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez zarzņdcň sieci; 

4) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji 
sanitarnej zakończonej oczyszczalniņ ścieków 
na warunkach wydanych przez zarzņdcň sieci. 
Dopuszcza siň tymczasowņ lokalizacjň szczel-
nych zbiorników bezodpływowych z obowiņz-

kiem podłņczenia do kanalizacji sanitarnej 
w momencie jej uruchomienia. 

5) wody opadowe odprowadziń do rzeki Pełcznicy 
na warunkach wydanych przez zarzņdcň. Do-
puszcza siň zagospodarowanie na terenie dział-
ki wód opadowych z dachu budynku 
i powierzchni utwardzonych działki w sposób 
zabezpieczajņcy przed spływaniem ich na działki 
sņsiednie. 

6) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elek-
troenergetycznej w uzgodnieniu i na warunkach 
zarzņdcy sieci. 

7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej w uzgodnie-
niu i na warunkach zarzņdcy sieci. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2, pozostajņ 
one w dotychczasowym użytkowaniu.  

§ 4. Ustala siň stawkň procentowņ służņcņ na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Świebodzice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Dolnoślņskiego.  
 

Przewodniczņcy Rady: 
Elżbieta Horodecka 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/58/ 
/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
zawierajņcy informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należņcych do zadań własnych gminy 
i zasadach ich finansowania.  

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów położonych w rejonie ulicy Solnej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.  

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również 
w trakcie dyskusji publicznej.  

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozň skutków finan-
sowych uchwalenia planu miejscowego dla obszarów położonych w rejonie ulicy Solnej w Świebodzi-
cach, obrňb Pełcznica 2.  
Wynikiem prognozy sņ ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów.  
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturň technicznņ oraz trans-
formacjň terenu.  
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