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członków Zespołu. Osoby wchodzące w skład Ze-
społu współpracują ze sobą w sposób skoordyno-
wany podczas spotkań grup roboczych, zapewnia-
jących skuteczne reagowanie na problem. 

§ 4. Cele i zadania Zespołu 
1. Cele Zespołu realizowane są poprzez: 

1) ocenę sytuacji problemowej osoby indywidual-
nej, rodziny, grup problemowych lub ņrodowi-
ska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i 
opracowanie sposobu postępowania, który bę-
dzie miał na celu przywrócenie integralnoņci 
rodziny lub ņrodowiska oraz możliwoņci reali-
zowania ich funkcji oraz podejmowanie działań 
w tym celu przewidzianych przepisami prawa; 

2) udzielanie pomocy, a w zależnoņci od potrzeb 
poradnictwa socjalnego, prawnego, psycholo-
gicznego osobom, rodzinom, grupom proble-
mowym i ņrodowisku, które mają trudnoņci lub 
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów; 

3) podejmowanie interwencji w przypadku prze-
mocy domowej i uruchamianie procedur mają-
cych na celu jej powstrzymanie; 

4) udzielanie pomocy dzieciom doņwiadczającym 
i będących ņwiadkami przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie wspólnych działań w ramach 
procedury „Niebieska karta”. 

2. W ramach Zespołu realizowane mogą być 
także: 
1) tworzenie lokalnych zintegrowanych progra-

mów i kampanii profilaktycznych m.in. z zakre-
su problemów uzależnień, bezrobocia, trudno-
ņci wychowawczych, przestępczoņci i innych 
zagadnień lokalnej polityki społecznej; 

2) inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego 
diagnozowania osób indywidualnych i ņrodowi-
ska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz 
wspierających prace Zespołu w danym obszarze. 

§ 5. Funkcjonowanie Zespołu i grup roboczych. 

1. Zespół działa przy Miejskim Oņrodku Pomo-
cy Społecznej w Wałbrzychu, który zapewnia jego 
obsługę administracyjną. 

2. Prace Zespołu i grup roboczych koordynuje 
przewodniczący Zespołu lub w jego zastępstwie 
wiceprzewodniczący Zespołu, w interwencyjnych 
przypadkach Dyrektor Miejskiego Oņrodka Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu lub wskazany przez nie-
go pracownik. 

3. Członkami Zespołu są przedstawiciele insty-
tucji, które podpisały porozumienie o współpracy. 

4. Członkami grup roboczych są pracownicy 
instytucji wskazanych w ust. 3, zgodnie ze swoimi 
kompetencjami okreņlonymi w szczególnych prze-
pisach prawa i dotyczących zakresu działania tych 
instytucji. Celem grup roboczych jest praca nad 
indywidualnymi problemami osób, rodzin, grup 
problemowych i ņrodowisk. 

5. Spotkania grup roboczych zwołuje się na 
wniosek osób, rodzin, grup problemowych bądź 
ņrodowiska, mających trudnoņci lub wykazujących 
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji pro-
blemowych. 

6. Wszystkich członków Zespołu i grup robo-
czych obowiązuje zasada tajnoņci informacji przeka-
zywanych w ramach prac Zespołu lub grupy robo-
czej. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu 
członkostwa w Zespole lub grupie roboczej. 

7. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych 
programów i kampanii profilaktycznych oraz lokal-
nej polityki społecznej w pracach uczestniczą 
wszyscy członkowie zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoņląskiego. 
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UCHWAŁA NR IX/177/11 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie ulic Kosmonautów i Królewieckiej 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 późn. 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 XXXII/1108/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
19 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów 
i Królewieckiej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy 

Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 99) Rada 
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Kró-
lewieckiej we Wrocławiu, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar ograniczony ulicami Kosmonau-
tów, Królewiecką oraz korytarzem Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia, przedstawiony na rysunku 
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planu w skali 1 : 2000, stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały. 

2. W planie nie okreņla się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze 

względu na brak dóbr kultury współczesnej; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych – ze względu na brak 
takich terenów; 

3) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomoņci – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów; 

4) granic obszarów wymagających rekultywacji – 
ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów; 

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

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

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych – ze względu na brak takich pomników 
oraz ich stref ochronnych. 

3. Ustalenia planu nie dotyczą terenu zamknię-
tego. 

§ 2. Okreņlenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której 

nie mniej niż połowa wysokoņci w ņwietle, co 
najmniej z jednej strony budynku, znajduje się 
powyżej poziomu projektowanego lub urzą-
dzonego terenu, a także każda, usytuowana 
nad nią kondygnacja; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca fragment terenu, na wyłącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
okreņlonych w ustaleniach planu budowli; li-
nia ta nie dotyczy podziemnych częņci obiek-
tów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejņciami 
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; 

4) noņnik reklamowy – obiekt służący reklamie; 
5) obiekt wbudowany w budynek – pomieszcze-

nie lub wyodrębniona grupa powiązanych ze 
sobą pomieszczeń, stanowiące funkcjonalną 
całoņć, należącą do danej kategorii przezna-
czenia terenu i znajdujące się w budynku, w 
którym zajmują nie więcej niż 30% jego po-
wierzchni całkowitej; 

6) obszar zabudowany II – obszar zajęty przez 
budynek lub budynki, ograniczony zewnętrz-
nym obrysem ņcian zewnętrznych kondygna-
cji naziemnej w jego lub ich rzucie o najwięk-
szej powierzchni; 

7) obudowa estetyczna – konstrukcja stanowiąca 
architektoniczną osłonę urządzeń budowla-
nych i instalacji, służąca utrzymaniu estetycz-
nych walorów obiektu; 

8) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie; 

9) parking samodzielny jednopoziomowy – jed-
nokondygnacyjna budowla lub budynek prze-
znaczony do przechowywania samochodów; 

10) sieci uzbrojenia – przewody wodociągowe 
i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, 
linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elek-
troenergetycznej, oraz inne podobne przewo-
dy, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich 
funkcjonowania; 

11) szczególne wymagania architektoniczne – 
wymóg wysokiego poziomu ukształtowania 
architektonicznego zabudowy i zagospodaro-
wania terenu; 

12) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny 
szereg drzew, którego przerwanie jest możli-
we na skrzyżowaniach oraz w miejscach do-
jazdu do terenu; 

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

14) wyeksponowanie obiektu – wymóg takiego 
usytuowania obiektu, aby najbardziej repre-
zentacyjne częņci były widoczne z miejsca 
okreņlonego w ustaleniach planu. 

§ 3. 1. Integralną częņcią 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; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury technicznej oraz wymaga-
jącego przekształceń; 

6) linie sytuowania szpalerów drzew; 
7) odcinki dojazdu do terenu. 

3. Stwierdzenie zgodnoņci 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) 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 
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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; 

2) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie in-
ternetowe, cukiernie, koktajl-bary, winiarnie, 
puby, stołówki, obiekty służące działalnoņci 
kateringowej, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

3) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, 
kluby, w tym kluby muzyczne, sale taneczne, 
kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardo-
we, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

4) obiekty imprez plenerowych – należy przez to 
rozumieć obiekty przystosowane do organi-
zowania imprez poza budynkami, w tym amfi-
teatry, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nich podobne, nienależące 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

5) 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; 

6) obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć 
budynki niemieszkalne zakwaterowania tury-
stycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, 
domy wycieczkowe, gospody, schroniska  
w tym schroniska młodzieżowe , wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

7) kempingi; 
8) pola biwakowe; 
9) usługi drobne – należy przez to rozumieć 

obiekty usług szewskich, krawieckich, rymar-
skich, fotograficznych, introligatorskich, poli-
graficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-
skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 
pogrzebowych, ņlusarskich, stolarskich, obiek-
ty napraw artykułów użytku osobistego i użyt-
ku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu 
i wyposażenia biurowego, studia wizażu 
i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety 
masażu, pralnie, obiekty wynajmu i wypoży-
czania przedmiotów ruchomych, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

10) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, oņrodki 
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; 

11) 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-
noņć wspomagająca proces nauczania, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 

do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

12) wytwarzanie energii cieplnej; 
13) obiekty do parkowania; 
14) lądowiska; 
15) zieleń parkowa; 
16) skwery; 
17) place zabaw; 
18) terenowe urządzenia sportowe – należy przez 

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

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

20) polany rekreacyjne; 
21) mariny; 
22) obiekty tresury zwierząt; 
23) wieże widokowe – należy przez to rozumieć 

obiekty służące do obserwacji widoków wraz 
z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do 
innej kategorii przeznaczenia terenu; 

24) lasy; 
25) 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; 

26) ulice; 
27) place; 
28) drogi wewnętrzne; 
29) ciągi piesze; 
30) ciągi rowerowe; 
31) ciągi pieszo-rowerowe; 
32) stacje transformatorowe; 
33) stacje gazowe; 
34) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy 

przez to rozumieć studnie publiczne, urządze-
nia służące do ujmowania i magazynowania 
wód, pompownie wód, hydrofornie, urządze-
nia regulujące ciņnienie wody, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

35) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy 
przez to rozumieć wyloty urządzeń kanaliza-
cyjnych służących do wprowadzania ņcieków 
do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszcza-
jące i oczyszczające ņcieki oraz przepompow-
nie ņcieków, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

36) szalety. 
2. Ustala się następujące grupy kategorii prze-

znaczenia terenu: 
1) zieleń rekreacyjna – grupa obejmuje kategorie: 

a) zieleń parkowa, 
b) skwery, 
c) place zabaw, 
d) polany rekreacyjne, 
e) kempingi, 
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f) pola biwakowe; 
2) usługi − grupa obejmuje kategorie: 

a) kryte urządzenia sportowe, 
b) terenowe urządzenia sportowe, 
c) obiekty kongresowe i konferencyjne, 
d) obiekty hotelowe, 
e) handel detaliczny małopowierzchniowy A, 
f) gastronomia, 
g) rozrywka, 
h) usługi drobne, 
i) obiekty kształcenia dodatkowego, 
j) poradnie medyczne, 
k) obiekty imprez plenerowych, 
l) szalety; 

3) infrastruktura techniczna – grupa obejmuje 
kategorie: 
a) wytwarzanie energii cieplnej, 
b) stacje transformatorowe, 
c) stacje gazowe, 
d) obiekty infrastruktury wodociągowej, 
e) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej; 

4) infrastruktura drogowa − grupa obejmuje kate-
gorie: 
a) place, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) obiekty do parkowania, 
d) ciągi piesze, 
e) ciągi rowerowe, 
f) ciągi pieszo-rowerowe. 

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

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W ramach przeznaczenia: 
1) usługi drobne dopuszcza się wyłącznie obiekty 

usług fryzjerskich, kosmetycznych, studia wiza-
żu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabine-
ty masażu, obiekty wynajmu i wypożyczanie 
przedmiotów ruchomych; 

2) poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie 
poradnie, gabinety lekarskie, zakłady rehabilita-
cji leczniczej, gabinety paramedyczne; 

3) lądowiska dopuszcza się wyłącznie lądowiska 
dla ņmigłowców. 

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

1) wymiar pionowy budowli, mierzony od po-
ziomu terenu przy budowli do jej najwyższego 
punktu, nie może być większy niż 25 m; 

2) wymiar pionowy budowli wraz z zamontowa-
nymi na niej urządzeniami budowlanymi i in-
stalacjami oraz ich konstrukcjami wsporczymi, 
mierzony od poziomu terenu przy budowli do 
najwyższego punktu tych urządzeń i instalacji, 
nie może być większy niż 30 m; 

3) handlu detalicznego małopowierzchniowego 
A nie dopuszcza się powyżej pierwszej kondy-
gnacji naziemnej; 

4) handel detaliczny małopowierzchniowy A, ga-
stronomię, rozrywkę, obiekty imprez plenero-
wych, obiekty kongresowe i konferencyjne, 
obiekty hotelowe, kempingi, pola biwakowe, 

usługi drobne, poradnie medyczne, obiekty 
kształcenia dodatkowego, wytwarzanie energii 
cieplnej, obiekty do parkowania, lądowiska, 
terenowe urządzenia sportowe, kryte urządze-
nia sportowe, mariny, obiekty tresury zwie-
rząt, stacje transformatorowe, stacje gazowe, 
szalety dopuszcza się wyłącznie na działkach 
budowlanych z bezpoņrednim dostępem do 
drogi publicznej lub wewnętrznej; 

5) w ramach wypożyczani przedmiotów rucho-
mych dopuszcza się wyłącznie wypożyczalnie 
sprzętu sportowego i turystycznego; 

6) obowiązuje obudowa estetyczna ze wszystkich 
stron urządzeń budowlanych i instalacji za-
montowanych na dachach; 

7) ustalenie, o którym mowa w pkt 6, nie doty-
czy: anten, kolektorów słonecznych, instalacji 
odgromowej; 

8) kąt nachylenia połaci dachowej nie może być 
mniejszy niż 1°; 

9) ustalenie, o którym mowa w pkt 8, nie dotyczy 
infrastruktury technicznej; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą 
budowli nieprzekrytych dachem oraz infra-
struktury technicznej i drogowej; 

11) obowiązują szczególne wymagania architek-
toniczne; 

12) obowiązują szpalery drzew równoległe do linii 
sytuowania szpalerów drzew, wyznaczonych 
na rysunku planu, usytuowane w odległoņci 
nie większej niż 5 m od tych linii, z zastrzeże-
niem pkt 13; 

13) szpalery drzew obowiązują na terenach, na 
których, zgodnie z rysunkiem planu, wyzna-
czono linie sytuowania szpalerów drzew. 

§ 7. Na powierzchniach niezabudowanych i 
nieutwardzonych obowiązuje zieleń. 

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

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, przed 
prowadzeniem prac ziemnych należy uzyskać opi-
nię właņciwych służb ochrony zabytków. 

3. W obrębie stanowisk archeologicznych 
wskazanych na rysunku planu oraz w przypadku 
odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym 
terenie, przed prowadzeniem prac ziemnych nale-
ży uzyskać opinię właņciwych służb ochrony zabyt-
ków. 

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące noņników reklamowych i obiektów informa-
cyjnych: 
1) zakazuje się noņników reklamowych z wyjąt-

kiem: 
a) noņników reklamowych stanowiących wy-

posażenie przystanków transportu publicz-
nego, 

b) słupów reklamowych, 
c) noņników reklamowych o powierzchni re-

klamowej nie większej niż 1 m2, stanowią-
cych element stojaków na rowery, 

o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; 
2) wymiar pionowy słupów reklamowych, o któ-

rych mowa w pkt 1 lit. b, mierzony od poziomu 
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terenu przy słupie do najwyższego punktu słupa 
nie może być większy niż 5 m, a powierzchnia 
rzutu na płaszczyznę poziomą musi zawierać się 
w okręgu o ņrednicy nie większej niż 1,5 m; 

3) dopuszcza się wolno stojące obiekty służące 
informacji o obiektach historycznych i informa-
cji turystycznej o wymiarze pionowym nie 
większym niż 3 m. 

§ 10. Wyznacza się granice obszaru rehabilita-
cji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej 
oraz wymagającego przekształceń, zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

§ 11. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące zasad scalania i podziału nieruchomoņci: 
1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomoņci; 
2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 

2 m2; 
3) szerokoņć frontu działki nie może być mniejsza 

niż 1 m; 
4) kąt położenia granicy działki w stosunku do 

pasa drogowego nie może być mniejszy niż 40o. 

§ 12. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące 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 handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego A – 10 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni sprzedaży, 

b) dla gastronomii i rozrywki – 10 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

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

d) dla obiektów kongresowych i konferencyj-
nych oraz obiektów kształcenia dodatkowe-
go – 10 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) dla poradni medycznych – 10 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

f) dla terenowych urządzeń sportowych i kry-
tych urządzeń sportowych – 20 miejsc posto-
jowych na 100 miejsc użytkowych lub miejsc 
dla widzów; 

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, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inaczej; 

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne; 

4) obowiązują miejsca postojowe dla rowerów 
towarzyszące poszczególnym kategoriom prze-
znaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej 
zgodnie z następującymi wskaźnikami: 
a) dla obiektów hotelowych – 8 miejsc posto-

jowych na 100 pokoi hotelowych, 
b) dla terenowych urządzeń sportowych – 

4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) dla krytych urządzeń sportowych − 4 miejsca 
postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej. 

§ 13. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące systemów infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza się sieci uzbrojenia; 
2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie 

z sieci wodociągowej; 
3) odprowadzenie ņcieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną; 
4) przewody sieci uzbrojenia dopuszcza się wy-

łącznie jako podziemne lub usytuowane w kon-
strukcjach drogowych i kolejowych obiektów 
inżynierskich, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) ustalenie, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy 
napowietrznej linii elektroenergetycznej wyso-
kiego napięcia 110 kV na terenie oznaczonym 
symbolem 2ZP/2. 

§ 14. Ustala się jako obszar przeznaczony na 
cele publiczne teren 1KDG. 

§ 15. Okreņla się wysokoņć 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 prze-
strzennym, dla: 
1) terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1KDG, 2ZP/1, 2ZP/2 3ZL/1, 3ZL/2 na 
0,1%; 

2) terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1UT na 30%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UT ustala się przeznaczenie: 
1) usługi; 
2) zieleń rekreacyjna; 
3) mariny; 
4) wieże widokowe; 
5) wody powierzchniowe; 
6) infrastruktura techniczna; 
7) infrastruktura drogowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wymiar pionowy budynku, mierzony od pozio-

mu terenu do najwyższego punktu pokrycia da-
chu, a także do najwyższego punktu obudowy 
estetycznej urządzeń i instalacji na dachach, nie 
może być większy niż 14 m; 

2) udział powierzchni obszaru zabudowanego II 
w powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 20%; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 70% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym 100% powierzch-
ni terenu biologicznie czynnego musi stanowić 
nawierzchnię ziemną urządzoną w sposób za-
pewniający naturalną wegetację lub wody po-
wierzchniowe, zastrzeżeniem pkt 4; 

4) udział procentowy wód powierzchniowych w 
terenie nie może stanowić mniej niż 50% po-
wierzchni terenu; 

5) obowiązuje wyeksponowanie obiektów budow-
lanych od strony ul. Kosmonautów i terenu 
1KDG. 
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3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie: 
1) od ul. Kosmonautów na odcinku, wskazanym 

na rysunku planu, nie więcej niż jednym włą-
czeniem; 

2) od terenu 1KDG wyłącznie z jezdni obsługują-
cej; 

3) przez teren 2ZP/1, przy uwzględnieniu ustalenia, 
o którym mowa w § 17 ust. 3; 

4) ustalenie zawarte w § 12 pkt 2 nie obowiązuje, 
a miejsca postojowe, o których mowa w § 12 
pkt 1, należy sytuować na terenie, na którym 
jest usytuowany obiekt, któremu te miejsca to-
warzyszą oraz na terenie 2ZP/1. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2ZP/1 ustala się przeznaczenie: 
1) zieleń rekreacyjna; 
2) terenowe urządzenia sportowe; 
3) wieże widokowe; 
4) wody powierzchniowe; 
5) lądowiska; 
6) szalety; 
7) infrastruktura techniczna; 
8) infrastruktura drogowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 70% powierzchni działki bu-
dowlanej, przy czym 100% powierzchni terenu 
biologicznie czynnego musi stanowić powierzch-
nia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną 
w sposób zapewniający naturalną wegetację lub 
wody powierzchniowe. 

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDG na odcin-
ku wskazanym na rysunku planu, nie więcej niż 
jednym włączeniem. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2ZP/2 ustala się przeznaczenie: 
1) zieleń rekreacyjna; 
2) usługi; 
3) obiekty tresury zwierząt; 
4) wieże widokowe; 
5) wody powierzchniowe; 
6) lądowiska; 
7) infrastruktura techniczna; 
8) infrastruktura drogowa. 

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

stronomię, rozrywkę, usługi drobne, obiekty 
kształcenia dodatkowego i poradnie medyczne 
dopuszcza się wyłącznie w formie obiektów 
wbudowanych w budynki o przeznaczeniu 
obiekty hotelowe lub obiekty kongresowe i kon-
ferencyjne; 

2) dopuszcza się co najwyżej jeden obiekt hotelo-
wy oraz jeden obiekt kongresowy i konferen-
cyjny; 

3) wymiar pionowy budynku, mierzony od pozio-
mu terenu do najwyższego punktu pokrycia da-
chu, a także do najwyższego punktu obudowy 

estetycznej urządzeń i instalacji na dachach, nie 
może być większy niż 16 m; 

4) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie 
w pasie o szerokoņci nie większej niż 160 m od 
linii rozgraniczającej terenu wzdłuż ul Króle-
wieckiej; 

5) udział powierzchni obszaru zabudowanego II 
nie może być większy niż 15%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowić co najmniej 60% powierzchni 
działki budowlanej, przy czym co najmniej 70% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający na-
turalną wegetację lub wody powierzchniowe; 

7) budynki obiektu hotelowego oraz obiektu kon-
gresowego i konferencyjnego dopuszcza się 
wyłącznie na działkach budowlanych o po-
wierzchni nie mniejszej niż 10000 m2; 

8) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 
Królewieckiej; 

9) obowiązuje co najmniej jeden ciąg pieszo-
rowerowy łączący ul. Królewiecką z ul. Kosmo-
nautów poprzez teren 2ZP/1 lub 1UT z bezkoli-
zyjnym przecięciem linii kolejowej. 

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od ulicy Królewieckiej na 
odcinku wskazanym na rysunku planu, nie więcej 
niż dwoma włączeniami. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3ZL/1, 3ZL/2 ustala się przezna-
czenie − lasy. 

2. Dojazd do terenów, o których mowa  
w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie: 
1) dla terenu 3ZL/1 od terenu 1KDG poprzez teren 

2ZP/1, przy uwzględnieniu ustalenia, o którym 
mowa w § 17 ust. 3; 

2) dla terenu 3ZL/2 od ul. Królewieckiej poprzez 
teren 2ZP/2 przy uwzględnieniu ustalenia, 
o którym mowa w § 18 ust. 3; 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDG ustala się przeznaczenie: 
1) ulice; 
2) drogi wewnętrzne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje ulica klasy głównej. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako 
tymczasowe zagospodarowanie terenu do końca 
2012 roku dopuszcza się wolno stojące noņniki 
reklamowe. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 21. Traci moc uchwała nr XXII/1834/04 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego centralnej częņci 
Klina Stabłowickiego we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. 
Dolnoņląskiego z 2006 r. Nr 64, poz. 996) na obsza-
rze objętym planem. 
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§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Wrocławia. 

 

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

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: 

Mirosława Stachowiak-Różecka 

_____________________ 
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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157,poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, nr 130, poz. 871,  
Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/177/ 
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
19 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/177/ 
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
19 maja 2011 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Wrocławia 

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodnoņć miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulic Kosmonautów i Królewieckiej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 
6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą 
uchwałą nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miej-
skiej Wrocławia Nr 5, poz. 116). 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/177/ 
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
19 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Rada Miejska Wrocławia, po uprzednim rozpatrzeniu, nie uwzględnia uwag do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Królewieckiej we Wrocławiu, 
wniesionych przez: 

1. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla „Żerniki Nowe” we Wrocławiu pismem w dniu 4 maja 2011 
roku, w zakresie dotyczącym: 
1) przeznaczenia na terenie 2ZP/1 obszaru graniczącego z zabudową usytuowaną przy ul. Trójkątnej  

i ul. Kosmonautów na komunikację w celu połączenia ul. Trójkątnej z planowanym wjazdem  
na ul. Kosmonautów; 

2) stwierdzenia o przyjęciu w projekcie planu zbyt małych wartoņci dotyczących podziału i scalania dzia-
łek w § 11 pkt 2 i 3; 

3) stwierdzenia o przyjęciu w projekcie planu, w § 12 zbyt małych wartoņci dotyczących iloņci miejsc 
postojowych dla „obiektów usługowych typ. A”. 

2. Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorza Fedorczuka „ Prawo Podatki”, pismem nadanym w dniu 
4 maja 2011 roku, w zakresie dotyczącym: 
1) dopuszczenia na terenach 1UT, 2ZP/1, 2ZP/2: 

a) urządzeń reklamowych, dwustronnych o powierzchni reklamowej każdej ze stron do 3 m2, np. typu 
citylight, 

b) urządzeń reklamowych o powierzchni do 9 m2, np. typu cityscroll, superscroll, 
c) urządzeń reklamowych na meblach miejskich niebędących stojakami na rowery oraz wprowadze-

nia zastrzeżenia zachowania minimalnej odległoņci pomiędzy urządzeniami reklamowymi na me-
blach miejskich; 

2) dopuszczenia na terenie 1KDG bezterminowo wolno stojących noņników reklamowych o powierzchni 
do 18 m2, z zachowaniem minimalnej odległoņci pomiędzy urządzeniami reklamowymi; 

3) zaproponowanych dodatkowych zasad umieszczania urządzeń reklamowych, zgodnie z którymi: 
a) noņniki reklamowe nie powinny być umieszczane: 

− w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich od-
czytanie, 

− w miejscach i w sposób zastrzeżony dla istniejącego oznakowania miejskiego systemu infor-
macji lub w sposób utrudniający jego odczytanie, 

− na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków za wyjątkiem re-
klam remontowo budowlanych, 

− na pomnikach i miejscach pamięci narodowej, 
− w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie i torowiska, 
− na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych, 
− na mostach, wiaduktach i kładkach, 
− na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej, za wyjątkiem reklam remonto-

wo-budowlanych, 
− na ażurowych balustradach balkonów i tarasów, za wyjątkiem reklam remontowo- 

-budowlanych, 
− w parkach, na cmentarzach i wydzielonych terenach zieleni miejskiej, a także na ich ogrodze-

niach, 
− na pomnikach przyrody, 
− w sposób ograniczający widocznoņć z kamer systemu monitoringu miejskiego, 
− na budynkach mieszkalnych w sposób przesłaniający okna, za wyjątkiem reklam remontowo- 

-budowlanych, 
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b) noņniki reklamowe posiadające podņwietlane i oņwietlone powierzchnie ekspozycyjne, noņniki ze 
zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych, noņniki elektroniczne/cyfrowe oraz oņwietlenie wy-
staw nie mogą być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze oddziaływania, jak również 
dla użytkowników drogi, 

c) urządzenia reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oņwietlenia, którego czas zmiany ekspo-
zycji jest krótszy niż 5 sek., mogą być umieszczane w odległoņci nie mniejszej niż 50 m od skrzy-
żowania ulic. 

 
Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/177/ 
/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
19 maja 2011 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 finan-
sowane z budżetu gminy, w tym ze ņrodków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także  
ze ņrodków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR XIII/243/11 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 7 lipca 2011 r. 

w sprawie zmiany Statutu Straży Miejskiej Wrocławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), 
w związku z art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 
123, poz. 779 z późn. zm.2)), art. 11 ust. 2 i art. 26 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.3)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co nastę-
puje:  

§ 1. W załączniku do uchwały nr LIV/1561/10 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 wrzeņnia 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Wro-
cławia , § 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Straż działa w formie jednostki budżetowej 
i jest samorządową, umundurowaną formacją, 
utworzoną do ochrony porządku publicznego na 
terenie miasta Wrocławia. 

2. Przedmiotem działania Straży jest realizacja 
zadań wynikających z ustawy o strażach gmin-
nych. 

3. Straży nadaje się sztandar jako symbol 
służby na rzecz Wrocławia. 

4. Sztandar jest przechowywany w siedzibie 
Straży. 

5. Szczegółowy wzór sztandaru okreņla za-
łącznik do statutu . 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoņląskiego. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: 

Maria Zawartko 

___________________ 
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 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  
i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,  
poz. 679, Nr 134, poz. 777 

2) Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010r. Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 5 , poz. 13 . 

3) Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. 

 
 
  


